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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

PRZEBUDOWA SYSTEMU ODWODNIENIA
POD NOWE FRONTY ZWAŁOWE W KWB TURÓW

Z  Ż Y C I A  B R A N Ż Y

ELEKTROWNIE
SZCZYTOWO-POMPOWE.

MOŻLIWOŚCI
WYKORZYSTANIA

LIKWIDOWANYCH KOPALŃ
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Płock 2020. Kongres Użytkowników 
Pomp. Na scenie prof. Waldemar Jędral 

wygłasza prelekcję, która zapada w pamięć 
wielu uczestników (wspominają ten referat 
długo po zakończeniu imprezy). Profesor 
mówi o  efektywności energetycznej jako 
o  czwartym paliwie, podkreśla, że należy 
znacznie intensywniej, z  większą uwagą 
analizować ten obszar. W kontekście pomp 
warto stawiać na te dobrej jakości, dobrze 
zaprojektowane i  dobrane, by następnie 
właściwie je eksploatować. 

Dziś o efektywności energetycznej w kon-
tekście niewykorzystanego potencjału 

mówi się coraz więcej, przemysł zaczyna 
dostrzegać, że jest to kolejne, choć nie-
widoczne, paliwo. Coraz więcej inwestycji 
przewiduje ograniczanie energochłonności, 
a nawet produkcję energii (tak dziś droże-
jącej) z własnych źródeł, wykorzystując za-
soby, którymi dysponuje przedsiębiorstwo. 
Rośnie świadomość tego, że eliminowanie 
możliwych przyczyn awarii to także sposób 
na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 
w gospodarce.

W tym numerze „Pomp Pompowni” pisze 
o tym Jacek Szymczyk (s. 8): „Pompy 

można wykorzystać jako źródło energii 

i – użyte w specyficzny sposób – zaliczyć do 
OZE. Z roku na rok rośnie globalne zużycie 
energii i powoli zużywane są nieodnawial-
ne zasoby paliw kopalnych, rośnie także 
presja społeczno-polityczna, aby wykorzy-
stanie tych zasobów ograniczać poprzez 
m.in. inwestowanie w takie źródła energii 
(w szczególności elektrycznej), które przy-
najmniej zmniejszyłyby znacząco zużycie 
paliw kopalnych lub, najlepiej, całkowicie 
je zatrzymały”.

Pomysłów, jak dążyć do ograniczania 
zużycia energii i  zwiększania efektyw-

ności energetycznej w przyszłości, będzie 
zapewne wiele. Szczególnie dziś jest to 
konieczność, ponieważ poza finansowym 
aspektem istnieje jeszcze jeden, dużo bar-
dziej istotny w kontekście obecnej sytuacji 
makroekonomicznej – zwiększenie własne-
go bezpieczeństwa energetycznego. Nie-
przypadkowo więc kwestie efektywności, 
ale i optymalizacji są każdorazowo szeroko 
poruszane na kolejnych edycjach Kongresu 
Użytkowników Pomp, również tegorocznej 
(21-22 kwietnia 2022 r., Bronisławów).

UKRYTY POTENCJAŁ

Sabina Szewczyk-Wajda
redaktor wydania
tel. 32 415 97 74 wew. 45
tel. kom. 602 116 313
e-mail: sabina.wajda@e-bmp.pl

O D  R E D A K C J I
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W  O B I E K T Y W I E

Z NAJWYŻSZĄ ZAPORĄ

Zapora w Niedzicy jest najwyższą w Polsce zaporą ziemną z centralnym uszczelnieniem glinowym, o wysokości 56 m i długości 
404 m. Zbudowana została z wykorzystaniem 1,7 mln m³ miejscowego żwiru. Poniżej zapory znajduje się elektrownia wodna 
wyposażona w 2 turbiny odwracalne typu Deriaza o mocy nominalnej 2 x 46 MW. Więcej zdjęć z tego obiektu na s. 70.

Źródło: www.niedzica.pl
Fot. Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
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Z  P O R T A L U  K I E R U N E K P O M P Y . P L

RZGW W GLIWICACH MONITORUJE 
LIKWIDACJĘ ZAKŁADU GÓRNICZEGO 
OLKUSZ-POMORZANY
Obniżenie poziomu wód w korytach rzek Sztoły, Baby oraz 
Białej w powiecie olkuskim jest wynikiem autonomicznie, 
samodzielnie podjętej decyzji spółki akcyjnej ZGH Bolesław 
dotyczącej zaprzestania działalności zakładu górniczego 
Olkusz-Pomorzany. Na terenach zlewni Białej, Baby 
i Sztoły zaplanowano m.in.: prowadzenie monitoringu 
badawczego w trakcie likwidacji kopalni ZGH Bolesław 
oraz udostępniania do eksploatacji pola Laski, działania 
renaturyzacyjne – analiza sposobu prowadzenia działań 
restytucyjnych z uwzględnieniem zachowania funkcji 
cieku oraz realizacji działań restytucyjnych na podstawie 
przeprowadzonej analizy. Opracowywany jest także 
harmonogram prac konserwacyjnych w korytach rzek.

Źródło: Wody Polskie w Gliwicach

Odpowiedzialny biznes 
w czasach kryzysu
Jak wynika z badania 
„Zaangażowanie 
charytatywne 
przedsiębiorców”, 
przeprowadzonego 
w ramach inicjatywy „Urodzeni 
Przedsiębiorcy”, 76% Polaków 
chciałoby, aby przedsiębiorcy, z  których usług 
i produktów korzystają, angażowali się w akcje 
wspierające lokalne potrzeby. Jednocześnie 81% 
przedsiębiorców wskazuje, że najważniejszym 
obszarem odpowiedzialnego biznesu jest współpraca 
z lokalną społecznością. Wiele firm zwiększyło 
swoje zaangażowanie w czasie pandemii, która 
pokazała, jak wielką moc ma pomaganie.

Źródło: informacja prasowa

C I E K A W O S T K A

ZAŁOŻENIA DO AKTUALIZACJI POLITYKI 
ENERGETYCZNEJ POLSKI DO 2040 R. 
W KONTEKŚCIE INWAZJI NA UKRAINĘ
Aktualna sytuacja międzynarodowa wpływa na 
wiele aspektów związanych z polityką energetyczną 
i powoduje konieczność podjęcia natychmiastowych 
i zdecydowanych kroków, ale również weryfikacji założeń 
polityki długoterminowej. W tym kontekście polski 
rząd podjął decyzję o odcięciu się od dostaw surowców 
energetycznych z Rosji w najszybszym możliwym terminie. 
Działania związane z dywersyfikacją dostaw surowców 
do Polski realizowane w poprzednich latach oraz 
decyzje podjęte w ostatnim czasie pozwalają na to, aby 
zakończyć import z tego kierunku już z końcem 2022 r.

Źródło: www.gov.pl

WIZUALIZACJA PRAC PRZEPOMPOWNI
W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
została zrealizowana Część 3 zadania pn. „Przebudowa 
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim, 
przebudowa pompowni głównej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz wpięcie do systemu wizualizacji 
11 pompowni ścieków”. Zadanie polegało na wpięciu 
do systemu wizualizacji, monitoringu i sterowania 
pracą 11 szt. lokalnych przepompowni ścieków 
położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Źródło i fot.: pkbielsk.pl
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Z  P O R T A L U  K I E R U N E K P O M P Y . P L

R O Z M A I T O Ś C I

Efektywność 
energetyczną dobrze 

zaprojektowanej 
i wykonanej instalacji, 
z dobrze dobranymi 

pompami, można 
poprawić przez 
modernizację 
pomp, zmianę 

sposobu regulacji 
i racjonalizację 

eksploatacji, m.in. 
nieprzekraczanie 

zakresu dopuszczalnej 
ciągłej pracy 

pomp. W procesie 
projektowania 

i eksploatacji należy 
także zwracać 

szczególną uwagę na 
wymagania dotyczące 

niezawodności 
i bezawaryjnej pracy 

pomp/instalacji 

Waldemar Jędral, 
Politechnika 

Warszawska, s. 32

KOLEJNY ODCINEK 
KOLEKTORA WIŚLANEGO 
W BUDOWIE
MPWiK w m. st. Warszawie 
S.A. buduje kolejny odcinek 
największego kolektora tranzytowo-
-retencyjnego stolicy – Wiślanego.

Cały kolektor powstaje wzdłuż 
Wisłostrady i będzie miał łączną 
długość ponad 9 km. Prace na 
jego 2-kilometrowym odcinku od 
ul. Karowej do Mostu Gdańskiego 
wykonawca rozpoczął w styczniu 
2022 r., a ich zakończenie zostało 
zaplanowane na I kwartał 2023 r.
Źródło: MPWiK Warszawa

ZBIORNIK KLECZEW 
WYPEŁNI SIĘ JESZCZE 
W TYM ROKU
Zbiornik Kleczew będzie miał 
powierzchnię ponad 500 ha 
i pojemność niemal 150 mln m3.

Historyczny poziom wód 
powierzchniowych i gruntowych 
w jego rejonie zostanie odtworzony 
na początku 2023 roku. Dzięki 
dobrej współpracy Wód Polskich 
z Zespołem Elektrowni Pątnów-
-Adamów-Konin SA skutecznie 
udaje się odbudować zasoby wodne 
we wschodniej Wielkopolsce.

Żródło i fot.: Wody Polskie

ELEKTROWNIA WODNA GUBIN 
ZOSTANIE ZMODERNIZOWANA 
Elektrownia Wodna Gubin, należąca do PGE 
Energia Odnawialna z Grupy PGE, zostanie 
zmodernizowana. W obiekcie będą wymienione 
m.in. dwa hydrozespoły, a trzeci przejdzie kapitalny 
remont. Inwestycję dofinansuje Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
przeznaczając na ten cel ponad 6 mln złotych.

– Dzięki tej inwestycji Elektrownia Wodna Gubin 
będzie mogła bezawaryjnie pracować przez 
kolejne 40 lat, zwiększając swoje możliwości 
produkcyjne o 10 proc., z obecnych 4405 MWh do 
4845 MWh. Pozwoli to zaspokoić zapotrzebowanie 
na energię elektryczną ok. 2000 gospodarstw 
domowych – mówi Marcin Karlikowski, 
prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Elektrownia Wodna Gubin jest jednym 
z najstarszych obiektów hydrotechnicznych 
w Polsce. Wybudowano ją w 1905 r. w korycie 
rzeki Nysa Łużycka. Posiada trzy hydrozespoły 
z turbiną Kaplana o łącznej mocy ok. 1,1 MW.

Modernizacja Elektrowni Wodnej Gubin to kolejna 
tego typu inwestycja w ostatnim czasie realizowana 
przez PGE Energia Odnawialna. W 2021 roku 
gruntownie wyremontowano Małą Elektrownię 
Wodną Myczkowce. Obecnie prowadzone są prace 
przy Elektrowni Wodnej Dębe oraz postępowanie 
przetargowe na modernizacje Elektrowni Szczytowo-
-Pompowej Porąbka-Żar. Tym, co wyróżnia inwestycję 
w Gubinie, jest udział w projekcie Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.
Źródło: www.gov.pl

15 MLN
POLAKÓW

może być 
dotkniętych 

zmianami 
klimatycznymi. 

Pod koniec lutego 
opublikowano 

drugą część raportu 
Międzyrządowego 
Panelu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC). 

Na obecną chwilę 
nawet 3,6 mld 
ludzi na całym 

świecie odczuwa 
skutki zmian 

klimatycznych 
w postaci powodzi, 

suszy, klęsk 
żywiołowych, 
rekordowych 

upałów i pożarów. 
Te problemy nie 

omijają też Polski. 

Źródło: 
Biznes Newseria„
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E F E K T Y W N O Ś Ć  E N E R G E T Y C Z N A

dr inż. Jacek Szymczyk
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

Pompy można wykorzystać jako źródło energii i – użyte w specyficzny 
sposób – zaliczyć do OZE. Z roku na rok rośnie globalne zużycie energii i powoli 
wykorzystywane są nieodnawialne zasoby paliw kopalnych. Wzrasta także 
presja społeczno-polityczna, aby używanie tych zasobów ograniczać poprzez 
m in. inwestowanie w takie źródła energii (w szczególności elektrycznej), które 
przynajmniej zmniejszyłyby znacząco zużycie paliw kopalnych lub, najlepiej, 
całkowicie je zatrzymały. Jednym z takich źródeł w skali lokalnej mogłyby być 
właśnie pompy wykorzystywane jako turbiny wodne (PAT – Pump as Turbine). 

ZASTOSOWANIE POMP
DO PRACY TURBINOWEJ
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 E F E K T Y W N O Ś Ć  E N E R G E T Y C Z N A

Od 2012 roku obowiązuje rozporządzenie nr 
547/2012 w sprawie wykonania dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i  Rady 2009/125/WE 

w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla pomp do wody, które narzuca wartość minimalnej 
energochłonności MEI dla pomp do wody czystej, wy-
noszący 0,4. Pojawia się zatem pytanie: czy w przypadku 
pojawienia się technicznej możliwości odzyskania ener-
gii z cieczy za pomocą pompy w trybie turbinowym za-
sadnym ekonomicznie jest wykorzystanie starej pompy, 
niespełniającej już wymogu MEI < 0,4 i zastąpienie jej 
w instalacji nową pompą o odpowiedniej sprawności? 
Czy jednak taka modernizacja jest nieopłacalna i stare 
pompy pozostawić w ich dotychczasowej lokalizacji, 
a do odzysku (wytwarzania) energii wykorzystać już 
nowo zakupione? 

Pracę pompy jako maszyny hydraulicznej można 
opisać za pomocą szeregu parametrów, jednak tyl-
ko kilka z nich jest parametrami niezależnymi. Ich 
wartości jednoznacznie określają stan energetyczny 
pompy i kierunek przekazywania energii z jej udzia-
łem. W literaturze przyjęło się, jako sposób naturalny 
i najwygodniejszy, aby za parametry te przyjąć wiel-
kości następujące: H, Q, M oraz n, przy czym każda 
z tych wielkości może być wartością tak dodatnią, jak 
i ujemną, co oznaczałoby, że:
• dla H > 0 – pompa powoduje przyrost ciśnienia,
• dla H < 0 – na pompie następuje spadek ciśnienia,
• dla Q > 0  – przez pompę przepływ jest zgodny 

z normalnym przepływem pompowym,
• dla Q < 0 – przez pompę przepływ jest przeciwny 

niż normalny przepływ pompowy,
• dla M > 0 – pompie przekazywana jest moc me-

chaniczna z napędu,
• dla M < 0 – pompa przekazuje moc mechaniczną 

napędowi,
• dla n > 0 – kierunek obrotów jest prawy, patrząc 

od strony napędu,
• dla n < 0 – kierunek obrotów jest lewy, patrząc 

od strony silnika.

Dla pracy dla najczęściej spotykanego trybu 
pompowego wszystkie cztery parametry (H, Q, n, M) 
przyjmują wartości dodatnie, jednak istnieje wiele 
innych fizycznych stanów pracy pomp, przy których 
niektóre z  tych parametrów przyjmują wartości 
ujemne. Spośród tych możliwości część kombinacji 
oznacza pracę w  stanie rozpraszania energii (np. 
gdy pompa jest napędzana napędem zewnętrznym 
M > 0 przy prawych n > 0 lub lewych n < 0 obrotach, 
lecz przepływ jest wymuszony przez nią w kierunku 
przeciwnym Q < 0, stąd H > 0), inny może oznaczać 
normalną pracę pompową, ale z  obrotami lewymi 
(pracę z obniżoną sprawnością H > 0, Q > 0, n < 0, 
M > 0), jednak istnieje także tryb pracy turbinowej, 
w której pompa może pracować jako turbina (H > 0, Q 
< 0, n < 0, M < 0) lub turbina z obrotami odwrotnymi 
(H < 0, Q > 0, n < 0, M > 0).

Źródło energii składające się z pompy pracującej 
w trybie turbinowym mogłoby być tanim i łatwo do-
stępnym, zaliczanym do źródeł odnawialnych w skali 
mikro, ponieważ na rynku oferowanych jest bardzo 
wiele typoszeregów pomp i  są one produkowane 
seryjnie, więc ich cena jest wyraźnie niższa niż spe-
cjalnie do tego celu dedykowanych turbin wodnych. 
Oczywiście, parametry wydajnościowe, tj. sprawność 
lub moc przy takich samych warunkach zasilania 
tak pracujących pomp będą niższe niż specjalnie do 
tego celu zaprojektowanych turbin wodnych, lecz 
za każdym razem wybór konkretnego rozwiązania 
powinien być podyktowany szczegółowym rachun-
kiem kosztów w cyklu życia, a PAT jest tu atrakcyjną 
alternatywą.

Tematyka pomp pracujących w warunkach in-
nych niż nominalne, a w szczególności PAT, istnieje 
w literaturze od dawna, zaś pierwsze publikacje na 
temat wykorzystania pompy do wytwarzania energii 
pojawiły się już w latach 60. XX wieku. Podstawo-
wym zagadnieniem jest określenie parametrów 
uzyskiwanych przez pompę w trybie turbinowym. 
Istnieje szereg formuł umożliwiających przelicze-
nie tych parametrów, z  których część zbudowana 
jest na podstawie punktu najwyższej sprawności 
pompowej (BEP), zaś część na podstawie wyróżnika 
szybkobieżności pompy. Zestawienie tych formuł 
przedstawiono w tabeli 1 (istnieje także kilka innych 
formuł, jednak ich postacie zawierają w sobie takie 
wielkości jak wyróżnik szybkobieżności pompy 
w trybie turbinowym n

t lub sprawność hydraulicz-
na ηhp, które często nie są znane lub kłopotliwe do 
określenia bez uprzednich badań pompy w  trybie 
turbinowym).

W 2013 roku dowiedziono, że sprawność maksy-
malna w trybie turbinowym (BEPp) jest taka sama lub 
bardzo zbliżona do maksymalnej wartości sprawno-
ści (BEPp) osiąganej przy pracy w trybie pompowym, 
dlatego formułę nr 5 przyjęto także do rozważań.

Wskazane w tabeli 1 formuły dają różniące się od 
siebie wartości współrzędnych punktów BEP w trybie 

TAB. 1
Zależności 
literaturowe 
wiążące parametry 
pomp w pracy 
pompowej
(Qp i Hp)
i turbinowej
(Qt i Ht)

Lp. Autor formuły Qt/Qp Ht/Hp

1 Stepanoff *) (ηp)-0,5 (ηp)-1

2 Alatorre-Frenk (0,85·ηp
5+0,385)·(2·ηp

9,5+0,205)-1 (0,85·ηp
5+0,385)-1

3 Sharma *) ηp
-0,8 ηp

-1,2

4 Childs ηp
-1 ηp

-1

5 Hancock ηt
-1 ηt

-1

*) – najlepszą zgodność tych formuł, a zatem i obszar ich obowiązywania, ich 
autorzy określili dla pomp z zakresu wyróżników szybkobieżności 40…60.

ηp – sprawność całkowita pompy w BEPp, ηt – sprawność turbiny w BEPt.

Pompy Pompownie   1/2022   9   



 RYS. 1
Na tle 

charakterystyki 
H(Q) pompy 
o wyróżniku 

szybkobieżności 
nq = 10 i jego 
punktu BEPp 

naniesiono 
współrzędne 

punktów BEPt, 
które zostały 

obliczone według 
wspomnianych 
powyżej formuł

TAB. 2
Zestawienie 
parametrów 
badanych pomp

turbinowym, gdyż biorąc pod uwagę skrajne punkty, 
różnice te osiągają wartość nawet blisko 30%, jednak 
należy zastrzec, że niektóre z  tych formuł, według 
zastrzeżeń ich autorów, obowiązują jedynie dla pomp 
o ściśle określonym zakresie wyróżników szybkobież-
ności. Jednak niezależnie od tych różnic, wszyscy au-
torzy analizujący ten nietypowy stan pracy pomp PAT, 
zgodni są, że aby osiągnąć maksymalną sprawność, 
należy pompie zapewnić znacznie większy przepływ 
oraz spad niż przy pracy w trybie pompowym. Poka-
zano to na rysunku 1, gdzie na tle charakterystyki 
H(Q) pompy o  wyróżniku szybkobieżności nq = 10 
i jego punktu BEPp naniesiono współrzędne punktów 
BEPt, które zostały obliczone według wspomnianych 
powyżej formuł.

Biorąc pod uwagę ograniczenia części z  formuł 
oraz dane literaturowe, można przyjąć, że odpowied-
nim modelem do przeliczenia parametrów pompo-
wych na PAT będą formuły prezentowane w modelu 
o numerze 4 oraz 5.

Czy modernizować pompy?
Do analiz przyjęto 4 pompy o  parametrach, jak 

pokazano w tabeli 1.
Konstrukcje te nie są najnowsze. Pompy te cha-

rakteryzują się różną mocą, różnymi sprawnościami 
w BEPp oraz mają różne wyróżniki szybkobieżności. 
Zgodnie z metodologią obliczania współczynnika MEI 
dla pomp do wody czystej, wartości te obliczono i po-
kazano także w tabeli 1. Jak widać, żadna z tych pomp 
nie spełnia wymogu minimalnej energochłonności 
MEI > 0,4. Można zatem postawić sobie pytanie – jeże-

li każda z tych pomp (patrząc oddzielnie) pracowałaby 
w rzeczywistej instalacji, to: 
• czy warto wykonać remont (modernizację) ist-

niejących pomp, w wyniku którego zwiększyłaby 
się ich sprawność i o ile punktów procentowych 
sprawność ta musiałaby zostać podniesiona, aby 
spełnić wymagania rozporządzenia 547/2012?

• czy zasadnym byłaby ich wymiana na nowe, 
spełniające wymogi rozporządzenia 547/2012, 
a stare (jeśli byłaby taka techniczna możliwość) 
wykorzystać do wytwarzania energii?

Odpowiedź na pytanie pierwsze jest uzależniona 
od kosztów modernizacji, które mogą się różnić 
w  zależności od tego, jakiego typu modernizację 
należałoby wykonać (np. wymiana łożysk, wymiana 
uszczelnień, szlifowanie i/lub lakierowanie części 
przepływowych, zaostrzenie wylotu łopatek, itp.) 
i  koszty te mogą być niekiedy dość znaczące, nie 
wspominając już o konieczności wyłączenia pompy 
z eksploatacji, zatem zależny jest od szeregu czyn-
ników. Problem ten więc nie będzie tu dyskutowany. 
Wyznaczyć jednak można, o  ile trzeba podnieść 
średnią sprawność pompy przyjmowaną do wyzna-
czenia tzw. domku sprawności, aby osiągnąć poziom 
akceptowalny. I tak w poszczególnych przypadkach 
sprawność tę należałoby zwiększyć średnio o warto-
ści pokazane w tabeli 2.

O  ile nie jest zadaniem trudnym i bardzo kosz-
townym osiągnąć przyrost sprawności na poziomie 
części punktu procentowego (nr 1 i  3), to jednak 
w przypadku pomp o numerach 2 i 4 byłoby to już 
stosunkowo trudne i najprawdopodobniej zupełnie 
nieopłacalne.

Zastanowić się warto teraz, jakie oszczędności 
energii i finansowe przyniosłaby taka modernizacja. 
Znając wymaganą wartość sprawności, którą nale-
żałoby osiągnąć, można w prosty sposób określić po-
bór mocy po modernizacji oraz ilość zaoszczędzonej 
energii z tytułu poprawienia samej sprawności (dla 
uproszczenia pominięto sprawności silnika, oblicza-
jąc jedynie moc netto pompy). Założono przy tym, 
że pompy pracowałyby przez cały rok przez t = 6500 
godz. Do obliczenia zaś wartości zaoszczędzonej 
energii elektrycznej przyjęto jej cenę jednostkową 
na poziomie ce = 0,65 PLN/kWh, a wszystkie te war-
tości także pokazano w tabeli 2. 

Wykazane ilości zaoszczędzonej energii są da-
lekie od równowartości 10 toe (116,3 MWh rocznie), 
która to ilość energii upoważnia do wystąpienia 
o białe certyfikaty. Wspomnieć jednak należy, że choć 
oszczędności na jednej pompie są niewystarczające, 
to działania o  takim samym charakterze można 
łączyć i występować o białe certyfikaty dla tak za-
gregowanej ilości zaoszczędzonej energii, nawet jeśli 
obejmowałaby bardzo wiele pomp. I tak w przypadku 
np. pompy nr 4 taka sama modernizacja (remont 
lub wymiana na pompę o  wyższej sprawności) na 

4 
 

i  jego punktu BEPp naniesiono współrzędne punktów BEPt, które zostały obliczone według 

wspomnianych powyżej formuł. 

 
RYS. 1 Na tle charakterystyki H(Q) pompy o wyróżniku szybkobieżności nq = 10 i jego punktu 

BEPp naniesiono współrzędne punktów BEPt, które zostały obliczone według wspomnianych 

powyżej formuł 

 

 

Biorąc pod uwagę ograniczenia części z formuł oraz dane literaturowe, można przyjąć, 

że odpowiednim modelem do przeliczenia parametrów pompowych na PAT będą  formuły 

prezentowane w modelu o numerze 4 oraz 5. 

 

Czy	modernizować	pompy?	
Do analiz przyjęto 4 pompy o parametrach, jak pokazano w tabeli 1. 

 

TAB. 1 Zestawienie parametrów badanych pomp 

nr  QBEP [m3/h]  HBEP [m]  n [obr/min]  η [%]  Pm [kW]  nq  MEI 

1  52,5  118,7  3000  49  34,6  10  0,32 

2  112  113,5  3450  67,3  51,3  17,5  0,22 

3  70  17,1  1450  72,8  4,5  24  0,33 

4  28  31,5  2925  59,9  4  18,5  0,19 

 

nr QBEP [m3/h] HBEP [m] n [obr/min] η [%] Pm [kW] nq MEI

1 52,5 118,7 3000 49 34,6 10 0,32

2 112 113,5 3450 67,3 51,3 17,5 0,22

3 70 17,1 1450 72,8 4,5 24 0,33

4 28 31,5 2925 59,9 4 18,5 0,19

E F E K T Y W N O Ś Ć  E N E R G E T Y C Z N A
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TAB. 3
Wartość przyrostów sprawności (średnich) koniecznych do spełnienia warunku MEI > 0,4 oraz 
korzyści finansowe modernizacji

TAB. 4
Korzyści z pracy turbinowej pomp o wskaźniku MEI < 0,4

POMPY DO 
ENERGII

Tematyka pomp 
pracujących 

w warunkach 
innych niż 

nominalne, 
a w szczególności 

PAT, istnieje 
w literaturze 

od dawna, 
zaś pierwsze 

publikacje 
na temat 

wykorzystania 
pompy do 

wytwarzania 
energii pojawiły 
się już w latach 

60. XX wieku

Nr Δη [p.p.] Pm [kW] Pm’ [kW] Pm – Pm’ [kW] E [kWh] Ke [PLN]

1 0,9 34,9 34,3 0,63 4 096 2 662

2 2,5 51,89 50 1,86 12 080 7 852

3 0,5 4,53 4,5 0,03 202 131

4 3,3 4,03 3,82 0,21 1368 889

Przyjęto: czas pracy w roku t = 6500 godz/rok, cena energii elektrycznej
ce = 0,65 PLN/kWh

Nr QBEP [m3/h] HBEP [m] Pm [kW] E [kWh] Ke [PLN] Ke [PLN]

1 107,14 242,24 34,59 224 815 146 129 2 662

2 166,42 168,65 51,37 333 894 217 031 7 852

3 96,55 23,59 4,49 29 185 18 971 131

4 46,75 52,92 4,03 26 195 17 027 889

Przyjęto: czas pracy w roku t = 6500 godz/rok, cena energii elektrycznej
ce = 0,65 PLN/kWh

10 pompach już mogłaby uprawniać do ubiegania 
się o  białe certyfikaty, choć oczywiście w  każdym 
podobnym przypadku musi być wykonany uprzed-
nio szczegółowy audyt efektywności energetycznej 
potwierdzający taką oszczędność.

Korzyści z pracy jako PAT
Gdyby zatem przyjąć, że istniejące pompy mogą 

być i zostaną wykorzystane do wytwarzania energii 
i  pracować będą w  okolicach punktu optymalnego 
BEPt, to można określić korzyści płynące z  tego 
trybu pracy. Przy takich samych założeniach, jak po-
przednio, tj. 6500 godz. pracy rocznie oraz tej samej 
cenie energii elektrycznej, wykonano obliczenia tych 
korzyści i przedstawiono je w tabeli 3.

Tablica 3 pokazuje wartości korzyści finansowych 
dla pomp starych i o dość niskich sprawnościach. Ist-
nieje jednak możliwość pozostawienia pomp starych 
na swoich miejscach, a do pracy turbinowej zastoso-
wanie pomp nowych o sprawnościach wyższych. Tutaj 
jednak, z uwagi na to, że odnośnie turbin wodnych nie 
ma wymogu minimalnej sprawności, niewielkiego 
wpływu sprawności na osiągi samej turbiny oraz 
w końcu jednak niezbyt precyzyjnych formuł przeli-
czeniowych, takie działanie wydaje się nierozsądne, 
gdyż korzyści z pomp nowych jako PAT, w porównaniu 
ze starymi, będą bardzo niewielkie, a dodatkowo po-
niesione zostaną ewentualnie koszty na remont pomp 
starych podnoszących ich parametry.

Porównując zatem wartości z tabel 2, 3 oraz dane 
i oferty dostawców pomp o podobnych parametrach, 
najbardziej zasadnym wydaje się wniosek, że naj-
lepszym rozwiązaniem byłaby wymiana w instalacji 
starych pomp na nowe i spełniające wspomniane wy-
mogi, zaś stare wykorzystać do pracy turbinowej (o ile 
taka mogłaby mieć miejsce). Jednakże z uwagi na to, 
że pompy o  niskich wyróżnikach szybkobieżności 
wymagają dużych spadów (ciśnień zasilania), to ich 
zastosowanie jest dość ograniczone do stosunkowo 
wąskiego obszaru instalacji.

***

PAT jest wciąż ciekawą alternatywą niewyko-
rzystywaną szeroko w  przemyśle. Każda jednak 
inicjatywa dążąca do ograniczenia zużycia energii 
i zwiększenia efektywności energetycznej jest cenna 
i  konieczna. Efektywność energetyczna to kolejne, 
choć niewidzialne paliwo, zaś zwiększanie jej także 
poprzez odzysk energii z procesów technologicznych 
jest warte uwagi, gdyż poza korzyścią finansową 
pozwala zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 
i oddala od widma niedostatków energii w systemie.

 E F E K T Y W N O Ś Ć  E N E R G E T Y C Z N A
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dr inż. Grzegorz Pakuła
prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów Pomp, członek zarządu POWEN S.A., 
dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupa POWEN-WAFAPOMP SA  

Powszechnie wiadomo, że w celu uzyskania redukcji zużycia energii pompy 
powinny pracować z wysoką sprawnością energetyczną. Natomiast nie zawsze 
równie oczywisty jest fakt, że na poziom zużycia energii mogą również 
wpływać warunki panujące na ssaniu pompy. W tym zakresie znaczenie mają 
dwa czynniki: rozkład prędkości cieczy na wlocie do pompy oraz dostępna 
nadwyżka antykawitacyjna. 

E F E K T Y W N O Ś Ć  E N E R G E T Y C Z N A

WPŁYW WARUNKÓW SSANIA
na efektywność energetyczną pomp
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RYS. 1 
Charakterystyka 
pompy
o wydajności 
nominalnej
320 m3/h

E F E K T Y W N O Ś Ć  E N E R G E T Y C Z N A

Pompy są konstruowane przy założeniu, że profil 
prędkości na wlocie jest uporządkowany, tzn. że 
w całym przekroju wlotowym kierunek pręd-

kości cieczy jest zbliżony do osi, a wartość prędkości 
niewiele odbiega od prędkości średniej, wynikającej 
z  podzielenia wydajności przez pole przekroju. Na 
podstawie tego założenia dobierane są kąty łopat-
kowe na wlocie wirnika, tak aby zapewnić napływ 
cieczy bez oderwań i zawirowań. W takich warunkach 
pracy pompa osiąga najwyższą sprawność. Jeśli pole 
prędkości na wlocie nie spełnia opisanych warun-
ków, to pompa nie pracuje optymalnie. Na skutek 
pojawiających się zawirowań w napływie na łopatki, 
uzyskiwana rzeczywista sprawność jest niższa od 
sprawności oczekiwanej zgodnie z charakterystyką 
pompy. W  przypadku pomp pobierających ciecz 
z  rurociągu ssawnego przyczyną problemów jest 
najczęściej ulokowanie zbyt blisko wlotu do pom-
py elementów mogących generować zawirowania, 
takich jak kolana bądź różnego rodzaju armatura. 

Dobra praktyka
Dobrą praktyką pozwalającą na uniknięcie tego 

rodzaju problemów jest stosowanie przed wlotem 
do pompy prostego odcinka rurociągu o  długości 
minimum trzech średnic. Korzystne może też być 
zastosowanie łagodnego zmniejszania przekroju 
rurociągu w kierunku króćca pompy (konfuzora), co 
sprzyja uporządkowaniu profilu prędkości.

Dla pomp niepołączonych z  rurociągiem ssaw-
nym, lecz pobierających ciecz bezpośrednio ze 
zbiornika (pompy zatapialne, pompy pionowe wa-
łowe itp.) istotny jest kształt i  wymiary zbiornika. 
Znane są przypadki, że w  przypadku ulokowania 
kilku pomp w jednej komorze ssawnej o zbyt małych 
rozmiarach następuje „podbieranie” cieczy przez 
korzystniej ulokowane pompy kosztem tych, do 
których dopływ cieczy jest utrudniony. Zawirowania 
mogą być generowane na różnego rodzaju obiektach 
ulokowanych na drodze cieczy, takich jak progi, fi-
lary, itp. Najkorzystniejsze efekty uzyskuje się, jeśli 
każda z pomp pracuje w indywidualnej, odpowiednio 
ukształtowanej komorze o tak dobranych kształtach 
i wymiarach, aby nie następowała generacja zawi-
rowań, a prędkość dopływu cieczy do pompy znaj-
dowała się w zalecanych granicach. Dobrą praktykę 
w tym zakresie opisuje amerykańska norma ANSI/HI 
9.8-1998 „Pump intake design”. 

Odstępstwa od dobrej praktyki technicznej wy-
nikają zazwyczaj z chęci uzyskania oszczędności na 
robotach budowlanych (zbyt małe wymiary pom-
powni niepozwalające na zastosowanie prostego 
rurociągu ssawnego o  wymaganej długości, zbyt 
małe rozmiary komór ssawnych). W efekcie błędnie 
zainstalowane pompy nie uzyskują swojej katalo-
gowej sprawności i  pompownie, przez cały okres 
eksploatacji, pracują z  pogorszoną efektywnością 
energetyczną. 

Nadwyżka antykawitacyjna
Wyjaśnienie pojęcia nadwyżki antykawitacyjnej 

można znaleźć w każdym podręczniku techniki pom-
powej. W  tym miejscu zamieścimy jedynie krótkie 
przypomnienie. Kawitacja spowodowana jest wy-
stąpieniem na wlocie do pompy odparowania cieczy 
na skutek spadku ciśnienia do wartości ciśnienia 
wrzenia przy danej temperaturze. Analizując ciśnienie 
w rurociągu prowadzącym do pompy, posługujemy 
się modelem jednowymiarowym, tzn. rozpatrujemy 
średnie ciśnienia jednakowe w całym poprzecznym 
przekroju. Przy takim założeniu kawitacja powinna 
wystąpić dopiero, gdy to średnie ciśnienie spadnie do 
ciśnienia wrzenia. W celu zapobieżenia kawitacji wy-
starczyłoby zatem utrzymywanie ciśnienia średniego 
ponad wartością ciśnienia wrzenia. Taka teoria nie 
sprawdza się jednak w pobliżu wlotu do pompy, gdyż 
występuje tam nierównomierny rozkład ciśnienia 
spowodowany ruchem obrotowym wirnika. Oznacza 
to, że występują tam obszary, gdzie lokalne ciśnienie 
jest niższe niż średnie. To tzw. depresja dynamiczna. 
Jej głębokość zależy od konstrukcji pompy oraz od 
parametrów, przy jakich pompa pracuje. Zatem, aby 
uniknąć kawitacji, średnie ciśnienie na wlocie do 
pompy musi być wyższe od ciśnienia wrzenia o wy-
maganą nadwyżkę antykawitacyjną (NPSHr), większą 
od depresji dynamicznej powodowanej przez pompę. 
Nadwyżka ta wyrażana jest w metrach słupa cieczy. 

 

 
80% 
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Na konkretnym przykładzie
Wartość wymaganej nadwyżki antykawitacyjnej 

podaje producent pompy w formie wykresu NPSHr 
w funkcji wydajności. Charakterystyczną cechą tej 
zależności, ustalonej przez producenta w  wyniku 
badań, jest to, że najniższa wartość wymaganej nad-
wyżki występuje zazwyczaj dla wydajności niższej od 
optymalnej, tzn. tej, przy której pompa uzyskuje mak-
symalną sprawność. Oznacza to, że w przypadkach 
gdy dostępna na wlocie do pompy nadwyżka antyka-
witacyjna wynikająca z występującego tam średniego 
ciśnienia jest niewystarczająca, to dobierając pompę 
należy w niektórych przypadkach korzystać z pompy 
większej, przewidzianej na wyższe wydajności. Efekt 
ten pokażemy na przykładzie. Załóżmy, że wymagane 
parametry pompy to wydajność Q = 320 m3/h przy 
wysokości podnoszenia H = 21,5 m. Ponadto wiadomo, 
że dostępna nadwyżka antykawitacyjna na wlocie do 
pompy wynosi 3,3 m.

Na rys. 1 pokazano charakterystykę pompy, która 
z wirnikiem o średnicy 271 mm uzyskuje określony 
wyżej punkt znamionowy. Wydajność 320 m3/h jest 
dla tej pompy optymalna. Pompa uzyskuje przy niej 
maksymalną sprawność 80%. Byłby to zatem prawi-
dłowy dobór, gdyby nie warunki ssania. Z charakte-
rystyki NPSHr(Q) pokazanej na rys. 1 wynika, że przy 
wydajności 320 m3/h wymagana nadwyżka antykawi-
tacyjna NPSHr wynosi 3,2 m (można zauważyć, że jak 

stwierdzono wyżej dla niższych wydajności wartości 
NPSHr są mniejsze). Prawidłowy dobór, umożliwiają-
cy uniknięcia kawitacji, polega na tym, że dostępna 
w układzie pompowym nadwyżka antykawitacyjna 
powinna być wyższa od wymaganej o  min 0,5 m 
(w  niektórych przypadkach zaleca się co najmniej 
1 m). Ponieważ w tym przypadku dostępna nadwyżka 
wynosi 3,3 m, to jest ona wyższa od nadwyżki wyma-
ganej tylko o 0,1 m. Praca pompy w takich warunkach 
pozwoliłaby uniknąć rozwiniętej kawitacji, ale nie 
wykluczałaby występowania kawitacji częściowej, 
polegającej na tworzeniu się pęcherzyków pary 
w pewnych obszarach, co nie skutkowałoby jeszcze 
widocznym pogorszeniem parametrów pompy, ale 
prowadziłoby do stopniowego niszczenia jej ele-
mentów. Aby uniknąć takich efektów należy zatem 
dobrać pompę z tego samego typoszeregu o większej 
wydajności nominalnej. 

Na rys. 2 pokazano charakterystykę pompy 
o wydajności nominalnej 500 m3/h, która przy śred-
nicy wirnika 266 mm osiąga wymagany punkt zna-
mionowy Q = 320 m3/h, H = 21,5 m. W punkcie tym, 
zgodnie z  charakterystyką, wymagana nadwyżka 
antykawitacyjna NPSHr wynosi ok. 2,7 m, jest zatem 
niższa o 0,6 m od dostępnej nadwyżki. Zatem pompa 
będzie mogła pracować bez szkodliwej kawitacji. Na-
leży jednak zwrócić uwagę na to, że przy wydajności 
320  m3/h pompa będzie pracować ze sprawnością 
ok. 70% niższą od sprawności maksymalnej 80,3% 
uzyskiwanej przy wydajności nominalnej 500 m3/h. 

Z powyższego przykładu widać, że zastosowanie 
pompy uzyskującej przy danych parametrach opty-
malną sprawność było uniemożliwione ze względu 
na zbyt niską nadwyżkę antykawitacyjną, w  wyni-
ku czego zaszła konieczność zastosowania pompy 
przewymiarowanej, pracującej na wydajności niższej 
niż optymalna. Tej sytuacji można byłoby uniknąć, 
gdyby nieznacznie zwiększona została nadwyżka 
antykawitacyjna dostępna w układzie. Zastosowanie 
pompy o wydajności nominalnej 320 m3/h, dla której 
wymagana nadwyżka NPSHr w punkcie znamiono-
wym wynosi 3,2 m byłoby możliwe, gdyby dostępna 
nadwyżka w układzie wynosiła min. 3,7 m. Wystar-
czyłoby zatem zwiększyć dostępną nadwyżkę o 0,4 m, 
a możliwe stałoby się zastosowanie pompy mniejszej, 
a zatem mniej kosztownej i co najważniejsze – uzy-
skującej w punkcie znamionowym sprawność wyższą 
o 10 punktów procentowych. Zwiększenie nadwyżki 
antykawitacyjnej dostępnej w układzie można uzy-
skać np. obniżając posadowienie pompy lub zwięk-
szając poziom w zbiorniku ssawnym. 

Przykład pokazany powyżej dotyczył pomp 
z  konkretnego typoszeregu. Można byłoby oczywi-
ście szukać w  innym typoszeregu pompy o  lepszej 
sprawności w danym punkcie znamionowym i niższej 
wymaganej nadwyżce NPSHr. Doświadczenia z kon-
struowania pomp wskazują jednak, że konstruowanie 
pomp o bardzo niskiej wymaganej nadwyżce NPSHr 

RYS. 2 
Charakterystyka 
pompy 
o wydajności 
nominalnej
500 m3/h
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zazwyczaj utrudnia uzyskanie wysokiej sprawności 
energetycznej. Powyższy przykład miał na celu zwró-
cenie uwagi na fakt, że dostępna nadwyżka antyka-
witacyjna stanowi w  wielu przypadkach poważne 
ograniczenie utrudniające dobór pompy o optymal-
nej sprawności. Projektanci układów pompowych 
powinni zdawać sobie z  tego sprawę. Stosowanie 
podejścia polegającego na tym, że specyfikuje się 
niską dostępną nadwyżkę antykawitacyjną i  ocze-
kuje od potencjalnych dostawców doboru pompy 
o jeszcze niższej wymaganej nadwyżce prowadzi do 
tego, że pole możliwego doboru znacznie się zawęża 
i często eliminuje pompy o wysokich sprawnościach 
energetycznych na rzecz pomp o  sprawnościach 
niższych, lecz o lepszych właściwościach ssawnych. 
Właściwym podejściem byłoby zadbanie na etapie 
projektowania o  zapewnienie możliwie wysokiej 
dostępnej w  układzie nadwyżki antykawitacyjnej, 
co nie musi się wiążąc z kosztami, lecz wymaga tylko 
przeanalizowania tej kwestii na etapie tworzenia 
koncepcji projektowej. 

Dla przejrzystości pokazany przykład dotyczył 
prostego doboru pompy na pojedynczy, stały punkt 
pracy. Sytuacja jest o wiele bardziej złożona, jeśli pa-
rametry pompy są regulowane, na przykład przez za-
stosowanie napędu o zmiennej prędkości obrotowej. 
W takim przypadku dostępna w układzie nadwyżka 
antykawitacyjna zmienia się z wydajnością, głównie 
z powodu zmiany strat ciśnienia w rurociągu ssaw-

nym. Z kolei wymagana przez pompę nadwyżka anty-
kawitacyjna zmienia się zarówno z wydajnością, jak 
i z prędkością obrotową. Z tego powodu, aby dokonać 
doboru pompy zapewniającego pracę bez kawitacji, 
należy określić zakres zmian wydajności oraz towa-
rzyszących temu zmian wysokości podnoszenia i do-
stępnej w układzie nadwyżki antykawitacyjnej. Mając 
na uwadze, że wymagana nadwyżka antykawitacyjna 
pompy rośnie z wydajnością największych trudności 
z uniknięciem kawitacji, należy się spodziewać dla 
najwyższych wydajności z przewidywanego zakresu 
regulacji. Aby umożliwić pracę pomy w  szerokim 
zakresie wydajności, bez konieczności stosowania 
pomp mocno przewymiarowanych, należy zapewnić 
wysoką nadwyżkę antykawitacyjną w układzie. 

***

W podsumowaniu należy stwierdzić, że uzyskanie 
korzyści energetycznych wynikających z posiadania 
przez pompę wysokiej sprawności może być utrud-
nione przez niewłaściwe warunki ssania. Błędne 
rozwiązania układu pompowego na wlocie mogą 
skutkować wprost pogorszeniem sprawności pompy 
w wyniku generowania zawirowań, a zbyt niska do-
stępna w układzie nadwyżka antykawitacyjna utrud-
nia dobór pomp o wysokich sprawnościach. Kwestie 
te powinny być brane pod uwagę przez projektantów 
układów pompowych już na etapie koncepcji. 

       Reklama



RYS. 1
Specjalna sonda 
umieszczona za 
króćcem tłocznym 
pompy pod wodą
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dr Marian Strączyński 
niezależny ekspert

Zastosowanie metody dokładnej diagnostyki parametrycznej pracy 
głębinowego agregatu pompowego w układzie pompowym studni, a więc 
pomiaru ciśnień wewnątrz i na zewnątrz rurociągu tłocznego specjalną sondą, 
umieszczoną za króćcem tłocznym pompy pod wodą – rys. 1 [1], otworzyło 
zupełnie nowe możliwości w bilansie mocy podczas eksploatacji ujęcia 
studziennego. 

ENERGOCHŁONNOŚĆ
W UKŁADZIE POMPOWYM
POMPY GŁĘBINOWEJ

Dokładna znajomość rozdziału mocy pobranej 
w zasilaniu silnika głębinowego z wyliczeniem 
strat w układzie pompowym oraz wyznaczeniem 

wartości mocy przeznaczonej na „wtłoczenie się” do 
odpływu i na podnoszenia stałe, wraz z uruchomie-
niem działania geohydrauliki studziennej, umożliwia 
precyzyjną ocenę sprawności energetycznej układu 
pompowego.

Bilans mocy
Na rys. 2 pokazano 6 podstawowych obsza-

rów – miejsc, w których rozpraszana jest moc pra-
cującego układu pompowego pompy głębinowej 
w  studni ujęcia głębinowego. Zgodnie z  patentem 

EP3271546_B1 [1] dolna sonda pomiarów ciśnień 
umożliwia wykonanie dokładnego rozliczenia mocy 
w układzie pompowym. Posiadając komplet 4 ciśnień 
z układu [2,3]: pP – ciśnienie w za króćcem tłocznym 
pompy (pod wodą), HH  – ciśnienie hydrostatyczne 
wynikające z położenia zwierciadła wody nad sondą, 
p1 – ciśnienie przed zasuwą dławiąca, p2 – ciśnienie na 
odpływie z układu i wydajność pompy Q oraz znając 
aktualny pobór mocy czynnej Pe wraz z danymi in-
stalacyjnymi jego budowy LP – głębokość zabudowy 
pompy i  sondy, DR  – średnica rurociągu tłocznego 
pompy, możemy wyznaczyć dokładną wartość mocy 
w 6 charakterystycznych obszarach układu. Obszary 
te dla wody o temperaturze ca 18oC, γc = 1000 kG/m3, 
gdy zachowamy jednostki: DR [m], Q [m3/h], POD [kW], 
Pe [kW], PGH [kW], pP , HH ,p1, p2, HST, LP [m], umożliwią 
nam dokładne rozliczenie mocy pobranej w zasilaniu 
silnika głębinowego. Na rys. 2 pokazano i ponumero-
wano te miejsca – obszary. 

Tak więc [5] dla numeru 1 – przypada strata mocy 
w agregacie pompowym (silnik + pompa) oraz w zasi-
laniu (kabel + np. falownik): PAZ. Ta strata mocy zależy 
od „punktu pracy” pompy na jej charakterystyce 
H=f(Q), przekroju i długości kabla zasilającego, typu 
silnika (asynchroniczny – synchroniczny). Użytkow-
nik może wartość traconej mocy PAZ optymalizować 
zarówno po stronie parametrów pompy (właściwy 
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RYS. 2
6 podstawowych 
obszarów
– miejsc, w których 
rozpraszana jest 
moc pracującego 
układu 
pompowego 
pompy głębinowej 
w studni ujęcia 
głębinowego

RYS. 3
Zakres 
możliwych zmian 
współczynnika 
eGH [Wh/m3] 
i orientacyjne 
nakreślenie 
przedziałów 
korzystnych 
energetycznie

dobór i regulacja), jak i stosując właściwy przekrój 
kabla lub też np. silniki synchroniczne.

Numer 2  – dotyczy wielkości strat liniowych 
w  rurociągu tłocznym pompy: PSL. Straty te zależą 
od średnicy i  długości rurociągu oraz od jakości 
wody (tlenki żelaza, mangan, itp.). Użytkownik może 
zmniejszyć wartość tych strat – PSL, gdy przestrze-
ga ograniczenia prędkości przepływu w  rurocią-
gu  – maks. 2,5 m/s, stosuje przewody „elastyczne” 
[2] dla wód np. z tlenkami żelaza, podczas wymiany 
pompy czyści rury tłoczne.

Numer 3  – ograniczenie strat armatury  – PSA. 
Podstawowa zasada – nigdy nie dławić wydajności 
pompy zasuwą. Kiedy jest taka konieczność, regu-
lować wydajność pompy przy pomocy falownika, 
a  więc zmieniając charakterystykę pompy, a  nie 
układu pompowego [3]. Okresowo należy sprawdzać 
stan techniczny tzw. klap zwrotnych czy też zaworów 
i wodomierzy.

Numer 4 – moc zużywana na uruchomienie dzia-
łania geohydrauliki studni PGH zależy głównie od jej 
stanu technicznego, jak i jakości zafiltrowania wraz 
z  warstwą przystudzienną. Jakość energetyczną 
geohydrauliki określa wskaźnik eGH, którego wartość 
najlepiej gdy nie przekracza 100 Wh/m3. Użytkownik 
ma pośredni wpływ na moc zużywaną na urucho-
mienie działania geohydrauliki studni, jednak po jej 
wyraźnej zmianie może uruchomić działania zwią-
zane z regeneracją studni lub zdecydować np. o tzw. 
„bisowaniu” studni. Może też ograniczyć dopuszczal-
ną wydajność studni tak, by niewiele przekraczać 
eGH = 100 Wh/m3.

Numer 5 – moc PST związana z tzw. podnoszeniem 
stałym związanym z położeniem zwierciadła statycz-
nego wody w  studni. Podnoszenie to uzależnione 
jest od głębokości położenia warstwy wodonośnej. 
Użytkownik w  tym zakresie nie ma możliwości 
optymalizacji tej części mocy i można przyjąć, że im 
warstwa płycej, tym energetycznie lepiej.

Numer 6 – moc Pp2 konieczna, by pokonać opory 
na odpływie z układu pompowego i zależy od typu 
instalacji za układem. Klasycznie można rozróżnić 
3 typy odpływu [3], a więc: na sieć, zbiornik lub tzw. 
„wolny” wypływ. Wartość ta zależy też od odległości 
np. zbiornika od studni oraz przekroju rurociągu 
łączącego obiekty. Jeżeli układ pompowy studni pra-
cuje na wspólny rurociąg z innymi studniami ujęcia, 
wartość tej części mocy zależeć będzie od oporów 
„wtłaczania” się układu dla różnych ilości studni.

Przedstawione powyżej metody identyfikacji sta-
nu technicznego studni są sposobami wykorzystu-
jącymi najnowsze, patentowane [1,2,3] rozwiązania 
z zakresu techniki pomiarowej w układach pompo-
wych pomp głębinowych. Dotychczasowe metody 
pozbawione możliwości dokonywania dokładnego 
bilansu energii podczas pracy układu pompowego 
i studni wprowadzały zawsze przybliżenia, które czę-
sto ukierunkowywały do niewłaściwych wniosków. 

Geohydraulika studni
Gdy wyznaczymy [4] dokładną wartość części 

mocy PGH [kW] (numer 4) poświęconej na wytworze-
nie depresji s i podzielimy ją przez wydajność pompy 
Q  [m3/h], otrzymamy wartość wskaźnika jakości 
energetycznej geohydrauliki eGH [kWh/m3]. Po przem-
nożeniu przez 1000 finalnie uzyskamy wskaźnik eGH 
w [Wh/m3].

Trzeba pamiętać, że byty energetyczne układu 
pompowego i studni są różne, choć powiązane wspól-
nym położeniem zwierciadła wody w  studni  – HD 
i  wydajnością pompy  – Q. Część mocy w  układzie 
pompowym poświęcona jest na wytworzenie depresji 
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RYS. 4
Zmiany wartości 

wskaźnika dla 
studni nr 1 

z bardzo dobrą 
energetycznie 
geohydrauliką

RYS. 5
Studnia nr 3, która 

po uruchomieniu 
osiąga wskaźnik eGH 
powyżej 100 Wh/m3

E F E K T Y W N O Ś Ć  E N E R G E T Y C Z N A

w studni i uruchamia działanie geohydrauliki – ina-
czej ujmując, efekt funkcjonowania układu generuje 
geohydraulikę do działania wg jej jakości energetycz-
nej. Przekłada się to dalej na znane w hydrogeologii 
wskaźniki ocen, lecz finalnie wartość depresji  – s 
w  studni zależy wprost od jakości bytu  – studnia. 
Pompa ze swoim układem pompowym spełnia tu rolę 
wykonawczą. Po zastosowaniu patentu EP3271546_B1 
[1] pojawiła się możliwość dokładnego rozliczania 
energetycznego oddziaływania między bytami: układ 
pompowy – studnia. Na rys. 3 pokazano zakres możli-
wych zmian współczynnika eGH [Wh/m3] i orientacyj-
nie nakreślono przedziały korzystne energetycznie. 
Praktycznie można przyjąć, że gdy wskaźnik eGH jest 
większy od 50-100 [Wh/m3], mamy już do czynienia 
ze studnią z  problemami energetycznymi, a  gdy 

przekroczy 200-250 [Wh/m3], trzeba się zastanowić, 
czy taką studnię energetycznie warto eksploatować. 
Wskaźnik nie określa przyczyn niskiej jakości energe-
tycznej geohydrauliki studni, lecz pomaga użytkow-
nikowi, by przeanalizował, czy warto dobierać pompę 
do studni o wysokim zapotrzebowaniu mocy z układu 
dla danej wydajności studni – Q. Można dobrze do-
brać pompę i ocenić pozytywnie jej pracę do wysoko 
energochłonnej już studni  – czasami uszkodzonej 
(kolmatacja. Itd.). Właśnie eGH dokładnie pomaga 
taką sytuację zdiagnozować, wykorzystując bieżące 
pomiary lub z pompowań próbnych studni. Na rys. 
4 pokazano, jak zmienia się wartość wskaźnika dla 
studni nr 1 z bardzo dobrą energetycznie geohydrau-
liką, a więc potrzebującą niewielkiej mocy z układu 
na jej uruchomienie. Pompa pracuje z wydajnością 
Q = 25 m3/h i dla tej wartości eGH = 20 Wh/m3. Po pro-
stym przeliczeniu PGH = eGH * Q = 500 W lub 0,5 kW. 
Taką wartość mocy zużywamy na działanie geohy-
drauliki – porównywaną do mocy niezbędnej do po-
konania strat liniowych w rurociągu. Rys. 5 pokazuje 
inną studnię – nr 3, która już po uruchomieniu osiąga 
wskaźnik eGH powyżej 100 Wh m3, a w punkcie pracy 
pompy Q = 25 m3/h i eGH = 160 Wh m3 co po przeliczeniu 
odpowiada mocy 4,0 kW. Gdy porównamy ze studnią 
nr 1 dla tej samej wartości Q = 25 m3/h, studnia nr 3 
zużywa 8 razy więcej mocy na pracę geohydrauliki! 
Niewątpliwie użytkownik powinien się zastanowić, 
czy nie odstawić jej do regeneracji.

Współcześnie, nowe metody rozdziału mocy 
w  pracy układów pompowych [1] realizowane są 
w SPMSYSTEM, gdzie operator systemu, znając własne 
ceny energii, może dokładnie zbilansować koszty np. 
uruchomienia obsługi stanu technicznego studni. 
Na rys. 6 pokazano fragment ekranu prezentujący 
dokładne rozliczenie mocy w układzie pompowym. 
Zestawiono też graficznie oceny: energochłonności 
układu pompowego oraz stanu jakości energetycz-
nej geohydrauliki studziennej. 

Wizualizowany na rys. 6 stan pracy układu pom-
powego i studni jest w modelach matematycznych 
systemu oceniony jako pozytywny, tak więc operator 
nie ingeruje w  eksploatację tego ujęcia. Na uwagę 
zasługuje fakt, że gdy policzymy sprawność energe-
tyczną tego układu otrzymamy wartość ŋUP = 0,52, 
a więc pozytywną przy eGH = 49 [Wh/m3]. 

Warto zauważyć, że gdy porównamy sposób licze-
nia sprawności układu [2,3] wg wzoru;

𝜂𝜂�� � ���� � �2�
367 ⋅ 𝑃𝑃�  

gdzie : 

HD – położenie zwierciadła dynamicznego wody w studni [m], 

p2 – ciśnienie na odpływie z układu pompowego [m], 

Pe – pobór mocy czynnej silnika pompy [kW]. 

oraz rzeczywiste wartości z bilansu mocy [4]: 

 (Pp2 + PST + PGH )/Pe  

gdzie : 

Pp2  – moc konieczna by pokonać opory na odpływie z układu pompowego [kW], 

PST  –  moc  związana  z  tzw.  podnoszeniem  stałym  związanym  z  położeniem  zwierciadła 
statycznego wody w studni [kW], 

PGH – moc zużywana na uruchomienie działania geohydrauliki studni [kW]. 

Wartości sprawności układu są identyczne.  

Wzajemne  śledzenie  zmian  wartości mocy  w  układzie  pompowym  otwiera  współcześnie 
zupełnie nowy wgląd w eksploatację ujęcia wód podziemnych. 

 

*** 

Proste  sposoby ocen,  które  często wystarczały w pobieżnych analizach eksploatacji 
ujęć nie wymagały współcześnie uznanych opomiarowań studni  i w wielu przypadkach brak 
danych uzupełniany był wskaźnikami z doświadczeń praktycznych. Trzeba wiedzieć, że modele 
matematyczne optymalizujące działania w eksploatacji ujęć i to zarówno po stronie techniki 
pompowej czy też hydrogologii potrzebują danych rzeczywistych z pompowań próbnych, jak 
też, z aktualnej pracy studni. Wyniki modelowych ocen eksploatacji [5], wraz z analizą kosztów, 
umożliwiają podejmowanie optymalnych decyzji w zarzadzaniu pracą ujęć. Trzeba wiedzieć, 
że współczesne działania nie przynoszą już oszczędności na poziomie kilkudziesięciu procent, 
a  jest  to  kilka  lub  kilkanaście  cennych  procent. Współcześnie  liczy  się  trafność  i  szybkość 
reakcji, która skutecznie podnosi efektywność i jakość eksploatacji. 

 

Literatura 
 

1. Opis patentu EP3271546_B1 – czerwiec, 2019. 

gdzie:
HD – położenie zwierciadła dynamicznego wody 

w studni [m],
p2 – ciśnienie na odpływie z układu pompowego [m],
Pe – pobór mocy czynnej silnika pompy [kW]
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RYS. 6
Stan pracy układu 
pompowego
i studni oceniany 
jako pozytywny 
w modelach 
matematycznych 
systemu

oraz rzeczywiste wartości z bilansu mocy [4]:
(Pp2 + PST + PGH )/Pe, 

gdzie:
Pp2 – moc konieczna by pokonać opory na odpły-

wie z układu pompowego [kW],
PST – moc związana z tzw. podnoszeniem stałym 

związanym z  położeniem zwierciadła statycznego 
wody w studni [kW],

PGH – moc zużywana na uruchomienie działania 
geohydrauliki studni [kW].

Wartości sprawności układu są identyczne. 
Wzajemne śledzenie zmian wartości mocy w ukła-

dzie pompowym otwiera współcześnie zupełnie nowy 
wgląd w eksploatację ujęcia wód podziemnych.

***

Proste sposoby ocen, które często wystarczały 
w  pobieżnych analizach eksploatacji ujęć, nie wy-
magały współcześnie uznanych opomiarowań studni 
i w wielu przypadkach brak danych uzupełniany był 
wskaźnikami z  doświadczeń praktycznych. Trzeba 
wiedzieć, że modele matematyczne, optymalizujące 
działania w eksploatacji ujęć, i to zarówno po stronie 
techniki pompowej czy też hydrogologii potrzebują 
danych rzeczywistych z pompowań próbnych, jak też 
z aktualnej pracy studni. Wyniki modelowych ocen 

eksploatacji [5], wraz z analizą kosztów, umożliwiają 
podejmowanie optymalnych decyzji w zarządzaniu 
pracą ujęć. Trzeba wiedzieć, że współczesne dzia-
łania nie przynoszą już oszczędności na poziomie 
kilkudziesięciu procent, a jest to kilka lub kilkanaście 
cennych procent. Współcześnie liczy się trafność 
i  szybkość reakcji, która skutecznie podnosi efek-
tywność i jakość eksploatacji.

Literatura
[1] Opis patentu EP3271546_B1 – czerwiec, 2019.
[2] Strączyński M., Urbański P., Solecki J. Pompy głębinowe, 
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idel – Przywecki, Wydanie I, Warszawa, 2021.
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nografia, PZiTS – Częstochowa, 2021, 

[5] Strączyński M., Technika cyfrowa w energooszczędnej 
eksploatacji pomp i ujęć głębinowych – cz. 4: Zarządzanie 
w systemowo zorganizowanej eksploatacji pomp i ujęć 
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Racibórz 2021.

Rys. materiały autora

Pompy Pompownie   1/2022   19   



E F E K T Y W N O Ś Ć  E N E R G E T Y C Z N A
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W artykule przedstawiono możliwości funkcjonowania elektrowni szczytowo- 
-pompowej. Opisano warunki pracy maszyn hydraulicznych dla tych obiektów. 
Przedstawiono badania czeskie i analizy niemieckie, możliwości realizacji 
magazynowania energii w wodzie w kopalniach głębinowych. Określono 
warunki do budowy ESP w polskich kopalniach węgla kamiennego, również 
tych likwidowanych. 

ELEKTROWNIE
SZCZYTOWO-POMPOWE
Możliwości wykorzystania likwidowanych kopalń
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RYS. 1
Schemat elektrowni 
szczytowo- 
-pompowej. 
1 – zbiornik dolny, 
2 – zbiornik górny, 
3 – kanał 
odpływowy, 
4 – kanał 
dopływowy, 
5 – pompoturbina 
z generatorem, 
6 – układy zasilania 
energią elektryczną, 
automatyka 
sterująca
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ELEKTROWNIE
SZCZYTOWO-POMPOWE
Możliwości wykorzystania likwidowanych kopalń

Elektrownie szczytowo-pompowe (ESP) są ma-
sowymi akumulatorami energii. Zasada ich 
działania sprowadza się do przelewania wody 

pomiędzy dwoma zbiornikami  – dolnym i  górnym. 
W  okresie przekazywania energii elektrycznej do 
systemu energetycznego z  ESP woda przepływa ze 
zbiornika górnego do dolnego przez turbinę wodną. 
W okresie nadmiaru energii w systemie energetycz-
nym, zasilane energią elektryczną pompy pompują 
wodę ze zbiornika dolnego do górnego. Ten drugi  
jest przeważnie sztucznym zbiornikiem połączonym 
rurociągiem ze zbiornikiem dolnym, często natural-
nym ciekiem wodnym, zlewiskiem. Sprawność elek-
tryczna akumulacji całego układu, będąca iloczynem 
sprawności jego poszczególnych elementów (turbin, 
pomp, automatyki sterującej, strat przepływu wody 
w rurociągach, odparowania wody), jest najwyższa, 
jaką w praktyce uzyskuje się dla akumulacji dużych 
mocy i w istniejących obiektach; osiąga 74% (ESP Dlo-
uhe Strane, Czechy).

Sprawność oraz techniczne opanowanie pompo-
wania i turbinowej generacji, praca na czynniku na-
turalnym, powszechnie dostępnym (wodzie), stanowi 
o popularności ESP i jej dominacji w światowym ma-
gazynowaniu energii elektrycznej na poziomie 95%. Dla 
systemu elektroenergetycznego równie istotny jak do-
stępna moc jest czas reakcji sterowanych (włączanych/
wyłączanych) na odległość elektrowni. W przypadku 
wspomnianego, stosunkowo nowego obiektu w Dlouhe 
Strane, Czechy, włączenie do ruchu to mniej niż 6 mi-
nut. W przypadku największego – 1 GW europejskiego 
ESP w Szwajcarii 10 minut wystarczy na przełączenie 
obiektu z pracy turbinowej na pracę pompową.

Elektrownie szczytowo-pompowe budowane od 
początku zeszłego stulecia (1905 r., Szwajcaria) mają 
funkcję stabilizowania systemu energii elektrycznej 
oraz jej akumulacji w  czasie nadprodukcji energii. 
W związku z realizowaną skutecznie funkcją zapew-
niania bezpieczeństwa, koszty budowy ESP nie amor-
tyzowały się w trakcie jej eksploatacji i nie był to wy-
móg konieczny w trakcie planowania takich obiektów. 
W epoce poprzedzającej odnawialne źródła energii 
(OZE) ESP były często elementem dużych, stabilnych 
jednostek wytwórczych, które eksploatowano bez 
zmiany obciążenia, np. z powodów bezpieczeństwa 
przy elektrowniach atomowych. Stąd obecność ESP 
w Żarnowcu (największej polskiej ESP). 

Sytuacja gospodarki energetycznej w Polsce na 
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nie była łaskawa 
wobec ESP. Istniejące obiekty, łącznie ok. 1,7 GW, są 
eksploatowane, lecz pozostające w budowie, np. od 1972 
r. ESP Młoty w Bystrzycy Kłodzkiej (750 MW) pozostają 
na etapie montażu finansowego, a nie zabudowy pomp 
i turbin na obiekcie. ESP dużych mocy nie są obecnie ob-
jęte stałym, przewidywalnym wsparciem finansowym 
państwa. W definicjach, które obowiązują w unijnych 
dyrektywach nie zostały również określone jako obiekty 
OZE, co tłumaczone jest emisją gazów cieplarnianych 
w procesach gnilnych flory w zbiornikach wodnych. Nie 
ma także zachęt ustawowych dla komercyjnych inwe-
stycji w ESP. Samorządy będące właścicielami gruntów, 
na których możliwe jest stawianie ESP, nie chcąc, bądź 
nie są w stanie partycypować w kosztach budowy zbior-
ników, które pełnią również funkcje retencji.

W obecnej sytuacji jedynym w kraju podmiotem 
będącym w  stanie sfinansować budowę dużej ESP 

 

RYS. 1 Schemat elektrowni  szczytowo‐pompowej. 1 –  zbiornik dolny, 2 –  zbiornik górny, 3 – kanał 
odpływowy, 4 – kanał dopływowy, 5 – pompo‐turbina z generatorem, 6 – układy zasilania energią 
elektryczną, automatyka sterująca 

 

Sytuacja gospodarki energetycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu  lat nie była 
łaskawa wobec  ESP.  Istniejące obiekty,  łącznie ok.  1,7 GW,  są  eksploatowane,  lecz  pozostające w 
budowie,  np.  od  1972r  ESP Młoty w  Bystrzycy  Kłodzkiej  (750 MW) wciąż  są  na  etapie montażu 
finansowego, a nie zabudowy pomp i turbin na obiekcie. ESP dużych mocy nie są obecnie objęte stałym, 
przewidywalnym  wsparciem  finansowym  państwa.  W  definicjach,  która  obowiązuje  w  unijnych 
dyrektywach  nie  są  również  obiektem  OZE,  co  tłumaczone  jest  emisją  gazów  cieplarnianych  w 
procesach  gnilnych  flory  w  zbiornikach  wodnych.  Nie  ma  również  zachęt  ustawowych  dla 
komercyjnych  inwestycji w ESP. Samorządy będące właścicielami gruntów, na których możliwe  jest 
budowanie ESP, nie chcą bądź nie są w stanie partycypować w kosztach budowy zbiorników, które 
pełnią również funkcje retencji. W obecnej sytuacji  jedynym w kraju podmiotem będącym w stanie 
sfinansować  budowę  dużej  ESP  oraz  poradzić  sobie  z  problemami  otoczenia  prawnego  są 
przedsiębiorstwa zarządzane przez państwo, wspierane kapitałem funduszy narodowych, np. NFOŚ‐u 
bądź budżetu. Na podstawie  znanych  kosztów budowy ukończonych w ostatnich  latach ESP np. w 
Szwajcarskim w Nant de Drance 1,5 mld Euro/0,9 GW można  szacować  koszt ukończenia budowy 
Młotów (planowane 0,75 GW).  

Budowa w Europie nowych obiektów odbywała się przy bardzo dużym udziale  finansowym 
środków publicznych. Eksploatacja  i  funkcjonowanie na  rynku energii była ewentualnie powierzana 
spółkom,  które w  swoich  statutach miały  zapis  o  gwarantowaniu  bezpieczeństwa  energetycznego 
kraju/regionu. W Polsce stosowny zapis obligujący do tego ma w statucie PGE, właściciel największych 
w  Polsce  ESP,  a  nie  ma  np.  TAURON,  który  nie  posiada  ESP.  Za  funkcjonowanie  systemu 
elektroenergetycznego  odpowiada  PSE,  które  dzierżawi  największe  polskie  obiekty  ESP  od  PGE, 
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oraz poradzić sobie z problemami otoczenia praw-
nego są przedsiębiorstwa zarządzane przez pań-
stwo, wspierane kapitałem funduszy narodowych, 
np. NFOŚ-u  bądź budżetu. Na podstawie znanych 
kosztów budowy ukończonych w  ostatnich latach 
ESP, np. w szwajcarskim Nant de Drance –  1,5 mld 
euro/0,9  GW, można szacować koszt ukończenia 
budowy Młotów (planowane 0,75 GW). 

Budowa w  Europie nowych obiektów odbywała 
się przy bardzo dużym udziale finansowym środków 
publicznych. Eksploatacja i funkcjonowanie na rynku 
energii były ewentualnie powierzane spółkom, które 
w swoich statutach miały zapis o gwarantowaniu bez-
pieczeństwa energetycznego kraju/regionu. W Polsce 
stosowny zapis obligujący do tego ma w statucie PGE, 
właściciel największych w Polsce ESP, a nie ma np. 
TAURON, który nie posiada ESP. Za funkcjonowanie 
systemu elektroenergetycznego odpowiada PSE, 
dzierżawiąc największe polskie obiekty ESP od PGE, 
zapewniając stabilność systemu elektroenergetycz-
nego, z udziałem dostępnej w polskich ESP mocy na 
poziomie 1,7 GW. Dla porównania, największy obecnie 
światowy obiekt, zlokalizowany w USA Bath County 
Pumped Storage Station, Virginia, ma moc 3,003 GW. 
ESP realizowana w Chinach w prowincji Hebei ma dać 
możliwość korzystania z  mocy 3,6 GW (w  styczniu 
2022 uruchomiono 1 z  12 pomp/turbin o mocy jed-
nostkowej 300 MW).

Obecny czynny potencjał ESP w świecie to domi-
nacja Chin 30,3GW, Japonii 21,89 GW i USA 19,14 GW 
(dane z września 2021 r. wg portalu Statista.com). Cał-
kowita moc obiektów europejskich jest mniejsza niż 
każdego z wymienionych krajów z osobna. W Europie 
na uwagę zasługuje Szwajcaria – nie tylko z powodu 
bezwzględnego potencjału największych obiektów 
(0,9 GW w bliskim ukończenia Nant de Drance oraz 
1GW w  Linthal), lecz również deklarowanej 80% 
sprawności akumulacji energii elektrycznej. 

Nawet duże, obecnie obserwowane w krajach UE 
wahania cen w okresach dobowych bądź kilkudnio-
wych, nie dają podstaw do finansowo opłacalnej 
inwestycji w nowe ESP bez uwzględniania trudnej do 
wyceny funkcji bezpieczeństwa i stabilności dostaw 
energii na rozproszonym wielonarodowym rynku 
energii. Kluczowe dla planowania realizowanych 
wiele lat inwestycji dużej energetyki pojęcia stabil-
ności i przewidywalności rynku energii postrzegane 
są obecnie jako dobrodziejstwo minionego czasu. 
Planowanie dużej energetyki na co najmniej 10 lat do 
przodu nie wytrzymuje presji częstych zmian praw-
nych, ulegających dynamicznym zmianom uwarun-
kowań klimatycznych oraz pospolitej zmianie władzy 
politycznej, która inaczej proponuje urządzanie życia 
swoim wyborcom i  z  zapałem wdraża to w  czyn. 
Nadmierny rozwój OZE w Niemczech, związane z tym 
chwilowe, bardzo duże generacje, bez realizacji budo-
wy planowanych w Niemczech ESP, w praktyce roz-
wiązują ESP krajów skandynawskich, głównie Szwe-

cji, a także Szwajcarii. Intensywne generacje z OZE 
w Niemczech wymusiły sprzedaż energii elektrycznej 
do krajów sąsiednich, również po cenach ujemnych. 
W  obszernych, dostępnych analizach niemieckich, 
możliwości stawiania ESP uznano za ekonomicznie 
nieuzasadnione rynkowymi cenami energii elek-
trycznej, stąd wieloletnie opóźnienia w realizacji ich 
budowy. Propozycja tej gospodarki energetycznej 
sprowadza się do stabilizowania okresów niedoboru 
mocy z OZE, uruchamianiem elektrowni spalających 
węglowodory, w szczególności węgiel brunatny i gaz, 
przy jednoczesnym planowym zamykaniu własnych 
elektrowni atomowych.

Podnoszona teza zwolenników budowy akumula-
torów energii elektrycznej, głosząca, że w przypadku 
zaniku dostaw energii elektrycznej jej cena będzie 
rosła kilkadziesiąt razy – jest słuszna. Prawdą jest, że 
najdroższa część gospodarki to energia niedostarczo-
na. Znalazło to potwierdzenie np. w zeszłorocznych 
problemach w Kalifornii i Teksasie. Okres energetycz-
nego kryzysu był zbyt krótki, by uprawdopodobnić 
twierdzenie, że w  przyszłości podobne problemy 
będą podstawą do czerpania zysków bilansujących 
dodatnio działalność ESP. Konsorcjum, które zbu-
dowało i  eksploatuje największe ESP w  Szwajcarii, 
finansowy bilans roczny zamyka z finansową stratą. 
W nieodległej przeszłości na okoliczności kryzyso-
wego niedoboru prądu decydowano się produkować 
bardzo drogą energię w użytkowanych sporadycznie 
źródłach spalających węglowodory.

Stosowane maszyny hydrauliczne
ESP realizowane w największych, współczesnych 

obiektach bazują na odwracalnej maszynie hydrau-
licznej: pompoturbinie wodnej. Dla prezentowanych 
w  literaturze niemieckiej zastosowań ESP w  likwi-
dowanych kopalniach rud metali proponowane są 
zestawy oddzielnie połączonej rurociągami pompy 
i turbiny na jednym, wspólnym wale z generatorem. 
W mniejszych obiektach występuje oddzielenie części 
turbinowej od pompowej, co pozwala optymalizować 
sprawność maszyn hydraulicznych, ale komplikuje 
układ rurociągów. W  dużych obiektach układy do-
pływowe i odpływowe maszyn hydraulicznych nie są 
klasycznie rozumianymi rurociągami z metalu bądź 
tworzyw sztucznych, lecz konstrukcjami hydrotech-
nicznymi z  żelbetonu. Rurociągi średnicy do kilku 
metrów coraz częściej budowane są z  materiałów 
kompozytowych, tworzyw sztucznych.

W  Polsce funkcjonuje kilka podmiotów gospo-
darczych praktycznie zdolnych do wykonania pompy 
wirowej, pompoturbiny wodnej na zadane parametry, 
przy zagwarantowaniu optymalnie wysokiej spraw-
ności. Poza ośrodkami naukowymi funkcjonują 
również krajowe biura projektowe pomp wirowych. 
Pozostał jeden dominujący na rynku podmiot gospo-
darczy, który jest zdolny do zaprojektowania, produk-
cji i fizycznych badań laboratoryjnych koniecznych 
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pomp, pompoturbin, turbin. W  Polsce wytwarza 
się również kompletne zestawy elementów dużych 
pomp, których dokumentacja oraz montaż odbywają 
się poza granicami naszego kraju. 

Na rynku krajowym nie są wykonywane typosze-
regi dużych turbin wodnych. Dedykowaną turbinę 
można wykonać w oparciu o praktyczną wiedzę wciąż 
funkcjonującego środowiska naukowego projektan-
tów turbin wodnych, we współpracy z wykonawcami 
dostępnymi na rynku maszyn hydraulicznych.

Projektowane w  Polsce turbiny wodne dużych 
mocy z  powodzeniem pracują w  innych krajach. 
Faktycznym problemem, jaki ujawnił się w ostatnich 
latach, jest długotrwały, kilkunastomiesięczny pro-
ces badań numerycznych nowych układów przepły-
wowych maszyn hydraulicznych, towarzyszący ich 
projektowaniu. Rezultaty tych prac, w szczególności 
sprawność turbin wodnych, są jednak znakomite 
w praktyce. 

Moc możliwa do uzyskania ze stopni wodnych
Sprawność działania elektrowni szczytowo-pom-

powych wyraża się stosunkiem energii wyproduko-
wanej w  pracy turbinowej do energii dostarczonej 
w  pracy pompowej w  stałym, powtarzalnym cyklu 
pracy elektrowni.

Wzór, według którego można policzyć sprawność, 
ma postać:

konstrukcjami  hydrotechnicznymi  z  żelbetonu.  Rurociągi  średnicy  do  kilku metrów  coraz  częściej 
budowane są z materiałów kompozytowych, tworzyw sztucznych. 

W  Polsce  funkcjonuje  kilka podmiotów  gospodarczych praktycznie  zdolnych do wykonania 
pompy wirowej,  pompo  turbiny wodnej  na  zadane  parametry,  przy  zagwarantowaniu  optymalnie 
wysokiej  sprawności.  Poza  ośrodkami  naukowymi  funkcjonują  również  krajowe  biura  projektowe 
pomp wirowych. Pozostał jeden dominujący na rynku podmiot gospodarczy z siedzibą w Zabrzu, który 
jest  zdolny  do  zaprojektowania,  produkcji  i  fizycznych  badań  laboratoryjnych  koniecznych  pomp, 
pompo turbin, turbin. W Polsce wytwarza się również kompletne zestawy elementów dużych pomp, 
których dokumentacja oraz montaż odbywają się poza granicami naszego kraju, np. fabryka z siedzibą 
w Gliwicach.  

Na  rynku  krajowym  nie  są wykonywana  typoszeregi  dużych  turbin wodnych. Dedykowaną 
turbinę można wykonać w oparciu o praktyczną wiedzę wciąż funkcjonującego środowiska naukowego 
projektantów  turbin  wodnych,  we  współpracy  z  wykonawcami  dostępnymi  na  rynku  maszyn 
hydraulicznych. Projektowane w Polsce turbiny wodne dużych mocy z powodzeniem pracują w innych 
krajach. Faktycznym problem jaki ujawnił się w ostatnich latach jest długotrwały, kilkunastomiesięczny 
proces badań numerycznych nowych układów przepływowych maszyn hydraulicznych, towarzyszący 
ich  projektowaniu.  Rezultaty  tych  prac,  w  szczególności  sprawność  turbin  wodnych,  są  jednak 
znakomite w praktyce.  

 

Moc możliwa do uzyskania ze stopni wodnych 

Sprawność  działania  elektrowni  szczytowo‐pompowych  wyraża  się  stosunkiem  energii 
wyprodukowanej  w  pracy  turbinowej  do  energii  dostarczonej  w  pracy  pompowej  w  stałym, 
powtarzalnym cyklu pracy elektrowni. 

Wzór, według którego można policzyć sprawność, ma postać: 

𝜂𝜂�� � 𝐸𝐸�
𝐸𝐸� ∗ 100%  

E� � energia wyprodukowana w jednym cyklu, kWh, 
E� � energia doprowadzona w jednym cyklu, kWh. 
 

Teoretyczna (hydrauliczna, użyteczna) moc 𝑁𝑁�𝑛 zawarta w wodzie definiowana jest wzorem: 

𝑁𝑁�𝑛 � ��� ,  𝑊𝑊    

� � �� � 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑤𝑤𝑝𝑝 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤, ~9810 𝑁𝑁
𝑚𝑚�  

� � 𝑤𝑤�𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑝𝑝 �𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤�,𝑚𝑚
�
𝑠𝑠   

� �  𝑠𝑠𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑚𝑚 

Wysokość spadu wody w  trakcie  jej przepływu przez kanały dopływowe  i odpływowe ulega 
zmniejszeniu  o  straty  przepływu  w  kanałach.  Straty  przepływu  w  turbinie/pompie  uwzględnia 
sprawność tych maszyn. 

Ew– energia wyprodukowana w jednym cyklu, kWh,
Ed – energia doprowadzona w jednym cyklu, kWh.

Teoretyczna (hydrauliczna, użyteczna) moc Nuż za-
warta w wodzie definiowana jest wzorem:

konstrukcjami  hydrotechnicznymi  z  żelbetonu.  Rurociągi  średnicy  do  kilku metrów  coraz  częściej 
budowane są z materiałów kompozytowych, tworzyw sztucznych. 

W  Polsce  funkcjonuje  kilka podmiotów  gospodarczych praktycznie  zdolnych do wykonania 
pompy wirowej,  pompo  turbiny wodnej  na  zadane  parametry,  przy  zagwarantowaniu  optymalnie 
wysokiej  sprawności.  Poza  ośrodkami  naukowymi  funkcjonują  również  krajowe  biura  projektowe 
pomp wirowych. Pozostał jeden dominujący na rynku podmiot gospodarczy z siedzibą w Zabrzu, który 
jest  zdolny  do  zaprojektowania,  produkcji  i  fizycznych  badań  laboratoryjnych  koniecznych  pomp, 
pompo turbin, turbin. W Polsce wytwarza się również kompletne zestawy elementów dużych pomp, 
których dokumentacja oraz montaż odbywają się poza granicami naszego kraju, np. fabryka z siedzibą 
w Gliwicach.  

Na  rynku  krajowym  nie  są wykonywana  typoszeregi  dużych  turbin wodnych. Dedykowaną 
turbinę można wykonać w oparciu o praktyczną wiedzę wciąż funkcjonującego środowiska naukowego 
projektantów  turbin  wodnych,  we  współpracy  z  wykonawcami  dostępnymi  na  rynku  maszyn 
hydraulicznych. Projektowane w Polsce turbiny wodne dużych mocy z powodzeniem pracują w innych 
krajach. Faktycznym problem jaki ujawnił się w ostatnich latach jest długotrwały, kilkunastomiesięczny 
proces badań numerycznych nowych układów przepływowych maszyn hydraulicznych, towarzyszący 
ich  projektowaniu.  Rezultaty  tych  prac,  w  szczególności  sprawność  turbin  wodnych,  są  jednak 
znakomite w praktyce.  

 

Moc możliwa do uzyskania ze stopni wodnych 

Sprawność  działania  elektrowni  szczytowo‐pompowych  wyraża  się  stosunkiem  energii 
wyprodukowanej  w  pracy  turbinowej  do  energii  dostarczonej  w  pracy  pompowej  w  stałym, 
powtarzalnym cyklu pracy elektrowni. 

Wzór, według którego można policzyć sprawność, ma postać: 

𝜂𝜂�� � 𝐸𝐸�
𝐸𝐸� ∗ 100%  

E� � energia wyprodukowana w jednym cyklu, kWh, 
E� � energia doprowadzona w jednym cyklu, kWh. 
 

Teoretyczna (hydrauliczna, użyteczna) moc 𝑁𝑁�𝑛 zawarta w wodzie definiowana jest wzorem: 

𝑁𝑁�𝑛 � ��� ,  𝑊𝑊    

� � �� � 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑤𝑤𝑝𝑝 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤, ~9810 𝑁𝑁
𝑚𝑚�  

� � 𝑤𝑤�𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑝𝑝 �𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤�,𝑚𝑚
�
𝑠𝑠   

� �  𝑠𝑠𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑚𝑚 

Wysokość spadu wody w  trakcie  jej przepływu przez kanały dopływowe  i odpływowe ulega 
zmniejszeniu  o  straty  przepływu  w  kanałach.  Straty  przepływu  w  turbinie/pompie  uwzględnia 
sprawność tych maszyn. 

γ=ρg – ciężar właściwy wody,~9810

konstrukcjami  hydrotechnicznymi  z  żelbetonu.  Rurociągi  średnicy  do  kilku metrów  coraz  częściej 
budowane są z materiałów kompozytowych, tworzyw sztucznych. 

W  Polsce  funkcjonuje  kilka podmiotów  gospodarczych praktycznie  zdolnych do wykonania 
pompy wirowej,  pompo  turbiny wodnej  na  zadane  parametry,  przy  zagwarantowaniu  optymalnie 
wysokiej  sprawności.  Poza  ośrodkami  naukowymi  funkcjonują  również  krajowe  biura  projektowe 
pomp wirowych. Pozostał jeden dominujący na rynku podmiot gospodarczy z siedzibą w Zabrzu, który 
jest  zdolny  do  zaprojektowania,  produkcji  i  fizycznych  badań  laboratoryjnych  koniecznych  pomp, 
pompo turbin, turbin. W Polsce wytwarza się również kompletne zestawy elementów dużych pomp, 
których dokumentacja oraz montaż odbywają się poza granicami naszego kraju, np. fabryka z siedzibą 
w Gliwicach.  

Na  rynku  krajowym  nie  są wykonywana  typoszeregi  dużych  turbin wodnych. Dedykowaną 
turbinę można wykonać w oparciu o praktyczną wiedzę wciąż funkcjonującego środowiska naukowego 
projektantów  turbin  wodnych,  we  współpracy  z  wykonawcami  dostępnymi  na  rynku  maszyn 
hydraulicznych. Projektowane w Polsce turbiny wodne dużych mocy z powodzeniem pracują w innych 
krajach. Faktycznym problem jaki ujawnił się w ostatnich latach jest długotrwały, kilkunastomiesięczny 
proces badań numerycznych nowych układów przepływowych maszyn hydraulicznych, towarzyszący 
ich  projektowaniu.  Rezultaty  tych  prac,  w  szczególności  sprawność  turbin  wodnych,  są  jednak 
znakomite w praktyce.  

 

Moc możliwa do uzyskania ze stopni wodnych 

Sprawność  działania  elektrowni  szczytowo‐pompowych  wyraża  się  stosunkiem  energii 
wyprodukowanej  w  pracy  turbinowej  do  energii  dostarczonej  w  pracy  pompowej  w  stałym, 
powtarzalnym cyklu pracy elektrowni. 

Wzór, według którego można policzyć sprawność, ma postać: 

𝜂𝜂�� � 𝐸𝐸�
𝐸𝐸� ∗ 100%  

E� � energia wyprodukowana w jednym cyklu, kWh, 
E� � energia doprowadzona w jednym cyklu, kWh. 
 

Teoretyczna (hydrauliczna, użyteczna) moc 𝑁𝑁�𝑛 zawarta w wodzie definiowana jest wzorem: 

𝑁𝑁�𝑛 � ��� ,  𝑊𝑊    

� � �� � 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑤𝑤𝑝𝑝 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤, ~9810 𝑁𝑁
𝑚𝑚�  

� � 𝑤𝑤�𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑝𝑝 �𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤�,𝑚𝑚
�
𝑠𝑠   

� �  𝑠𝑠𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑚𝑚 

Wysokość spadu wody w  trakcie  jej przepływu przez kanały dopływowe  i odpływowe ulega 
zmniejszeniu  o  straty  przepływu  w  kanałach.  Straty  przepływu  w  turbinie/pompie  uwzględnia 
sprawność tych maszyn. 

  
Q – obiętościowe natężenie przepływu (wydajność),

konstrukcjami  hydrotechnicznymi  z  żelbetonu.  Rurociągi  średnicy  do  kilku metrów  coraz  częściej 
budowane są z materiałów kompozytowych, tworzyw sztucznych. 

W  Polsce  funkcjonuje  kilka podmiotów  gospodarczych praktycznie  zdolnych do wykonania 
pompy wirowej,  pompo  turbiny wodnej  na  zadane  parametry,  przy  zagwarantowaniu  optymalnie 
wysokiej  sprawności.  Poza  ośrodkami  naukowymi  funkcjonują  również  krajowe  biura  projektowe 
pomp wirowych. Pozostał jeden dominujący na rynku podmiot gospodarczy z siedzibą w Zabrzu, który 
jest  zdolny  do  zaprojektowania,  produkcji  i  fizycznych  badań  laboratoryjnych  koniecznych  pomp, 
pompo turbin, turbin. W Polsce wytwarza się również kompletne zestawy elementów dużych pomp, 
których dokumentacja oraz montaż odbywają się poza granicami naszego kraju, np. fabryka z siedzibą 
w Gliwicach.  

Na  rynku  krajowym  nie  są wykonywana  typoszeregi  dużych  turbin wodnych. Dedykowaną 
turbinę można wykonać w oparciu o praktyczną wiedzę wciąż funkcjonującego środowiska naukowego 
projektantów  turbin  wodnych,  we  współpracy  z  wykonawcami  dostępnymi  na  rynku  maszyn 
hydraulicznych. Projektowane w Polsce turbiny wodne dużych mocy z powodzeniem pracują w innych 
krajach. Faktycznym problem jaki ujawnił się w ostatnich latach jest długotrwały, kilkunastomiesięczny 
proces badań numerycznych nowych układów przepływowych maszyn hydraulicznych, towarzyszący 
ich  projektowaniu.  Rezultaty  tych  prac,  w  szczególności  sprawność  turbin  wodnych,  są  jednak 
znakomite w praktyce.  

 

Moc możliwa do uzyskania ze stopni wodnych 

Sprawność  działania  elektrowni  szczytowo‐pompowych  wyraża  się  stosunkiem  energii 
wyprodukowanej  w  pracy  turbinowej  do  energii  dostarczonej  w  pracy  pompowej  w  stałym, 
powtarzalnym cyklu pracy elektrowni. 

Wzór, według którego można policzyć sprawność, ma postać: 

𝜂𝜂�� � 𝐸𝐸�
𝐸𝐸� ∗ 100%  

E� � energia wyprodukowana w jednym cyklu, kWh, 
E� � energia doprowadzona w jednym cyklu, kWh. 
 

Teoretyczna (hydrauliczna, użyteczna) moc 𝑁𝑁�𝑛 zawarta w wodzie definiowana jest wzorem: 

𝑁𝑁�𝑛 � ��� ,  𝑊𝑊    

� � �� � 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑤𝑤𝑝𝑝 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤, ~9810 𝑁𝑁
𝑚𝑚�  

� � 𝑤𝑤�𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑝𝑝 �𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤�,𝑚𝑚
�
𝑠𝑠   

� �  𝑠𝑠𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑚𝑚 

Wysokość spadu wody w  trakcie  jej przepływu przez kanały dopływowe  i odpływowe ulega 
zmniejszeniu  o  straty  przepływu  w  kanałach.  Straty  przepływu  w  turbinie/pompie  uwzględnia 
sprawność tych maszyn. 

  
H – spad wody, m

Wysokość spadu wody w  trakcie jej przepływu 
przez kanały dopływowe i odpływowe ulega zmniej-
szeniu o straty przepływu w kanałach. Straty prze-
pływu w  turbinie/pompie uwzględnia sprawność 
tych maszyn.

Energetyczna energia elektrowni szczytowo-
-pompowej określana jest zdolnością do utrzymania 
możliwości dostarczanej mocy w czasie:

Energetyczna  energia  elektrowni  szczytowo‐pompowej  określana  jest  zdolnością  do  utrzymania 
możliwości dostarczanej mocy w czasie: 

𝐸𝐸�� � 𝑁𝑁�� ∙ 𝑡𝑡 ,  𝑊𝑊𝑊     
Spad wody H jest różnicą poziomów zwierciadeł wody w zbiorniku górnym i dolnym. Wyraża 

jej  energię  potencjalną.  Naturalne  cieki  wodne  spływając  do  zlewisk  tracą  energię  potencjalną. 
Przyjmuje się,  że na poziomie mórz  i oceanów wynosi ona zero. Energia kinetyczna  jest związana z 
prędkością przepływającej wody. W przypadkach wykorzystania energii kinetycznej wody w turbinach 
przepływowych  można  energię  kinetyczną  rzeki  przeliczyć  na  energię  potencjalną  (słup  wody) 
korzystając z równania Bernoullego: 

𝛾𝛾 � 𝑣𝑣�
2𝑔𝑔 ,𝑚𝑚 

𝑣𝑣 � ���𝑤𝑤𝑧𝑧𝑤𝑤�� 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑠𝑠  

𝑔𝑔 � ��𝑧𝑧𝑤𝑤𝑠𝑠�𝑧𝑧𝑧𝑧𝑠𝑠𝑧𝑧𝑧𝑧�𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑚𝑚𝑠𝑠𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧, 𝑚𝑚𝑠𝑠�  
W przepływie pompowym prędkość w kanale tłocznym jest wyższa (sporadycznie taka sama) 

niż w kanale ssawnym, co wynika z  literaturowych zaleceń budowy układów pompowych. W kanale 
ssawnym minimalizowane  są  straty,  rosnące  z  kwadratem  prędkości  celem  uniknięcia  kawitacji w 
układzie  przepływowym  maszyny  hydraulicznej  (zespołu  pompowo‐turbinowego).  Przyjmowana 
prędkość napływu wody do pompy w  kanale  ssawnym wynosi 𝑣𝑣� � 1,5 � 2�

�  wobec prędkości w 
kanale tłocznym 𝑣𝑣� � 2 � 2,5�

� .  

Powyższe  zależności  pozwalają  na  orientacyjną  ocenę  potencjału  energetycznego  cieków 
wodnych, połączonych zbiorników na różnych wysokościach.  

Dalsze prognozowanie rzeczywistych parametrów pracy elektrowni wymaga wyboru maszyn 
hydraulicznych  i znajomości  ich charakterystyk. Szczególnie  istotna jest znajomość sprawności pracy 
maszyny  hydraulicznej w  ruchu  turbinowym  oraz  pompowym.  Jest  ona  indywidualna  dla  każdego 
zespołu pompowo‐turbinowego  i przedstawiana w formie wykresów zależności od wydajności, kąta 
ustawienia  łopatek  zespołu wirującego  i  kierownic  oraz  ustalona  dla  poszczególnych  (ustalonych) 
prędkości obrotowych pracy maszyny hydraulicznej. Parametryzacja sprawności od  innych wielkości 
jest w praktyce obliczeń wstępnych sprowadzana dla  jednej, optymalnej sprawności pracy w ruchu 
turbinowym  (sprawność  turbiny,  przekładni,  generatora,  transformatora  energii,  automatyki 
sterującej)  𝜂𝜂�  i  jednej  w  ruchu  pompowym  (sprawność  pompy,  sprzęgła,  silnika  elektrycznego, 
transformatora  energii,  automatyki  sterującej) 𝜂𝜂�.  Przy  założeniu  prawidłowo  zaprojektowanych 
kanałów  można  ocenić  moc  wygenerowaną  przez  turbinę  𝑁𝑁�  oraz  konieczną  do  ponownego 
wypełnienia górnego zbiornika wodą 𝑁𝑁�.     
Moc na wale pompy 𝑁𝑁� wyznaczana jest dla znanej charakterystyki sprawności pompy 𝜂𝜂�: 

𝑁𝑁� � ���
�� ,𝑊𝑊  

Moc efektywna (użyteczna) na wale turbiny wodnej jest określana dla danej charakterystyki 
sprawności turbiny wodnej: 

𝑁𝑁� � 𝜂𝜂�𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾,𝑊𝑊 

Spad wody H jest różnicą poziomów zwierciadeł 
wody w zbiorniku górnym i dolnym. Wyraża jej ener-
gię potencjalną. Naturalne cieki wodne, spływając 
do zlewisk, tracą energię potencjalną. Przyjmuje 

się, że na poziomie mórz i  oceanów wynosi ona 
zero. Energia kinetyczna jest związana z prędkością 
przepływającej wody. W przypadkach wykorzystania 
energii kinetycznej wody w turbinach przepływowych 
można energię kinetyczną rzeki przeliczyć na ener-
gię potencjalną (słup wody), korzystając z równania 
Bernoulliego:

Energetyczna  energia  elektrowni  szczytowo‐pompowej  określana  jest  zdolnością  do  utrzymania 
możliwości dostarczanej mocy w czasie: 

𝐸𝐸�� � 𝑁𝑁�� ∙ 𝑡𝑡 ,  𝑊𝑊𝑊     
Spad wody H jest różnicą poziomów zwierciadeł wody w zbiorniku górnym i dolnym. Wyraża 

jej  energię  potencjalną.  Naturalne  cieki  wodne  spływając  do  zlewisk  tracą  energię  potencjalną. 
Przyjmuje się,  że na poziomie mórz  i oceanów wynosi ona zero. Energia kinetyczna  jest związana z 
prędkością przepływającej wody. W przypadkach wykorzystania energii kinetycznej wody w turbinach 
przepływowych  można  energię  kinetyczną  rzeki  przeliczyć  na  energię  potencjalną  (słup  wody) 
korzystając z równania Bernoullego: 

𝛾𝛾 � 𝑣𝑣�
2𝑔𝑔 ,𝑚𝑚 

𝑣𝑣 � ���𝑤𝑤𝑧𝑧𝑤𝑤�� 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑠𝑠  

𝑔𝑔 � ��𝑧𝑧𝑤𝑤𝑠𝑠�𝑧𝑧𝑧𝑧𝑠𝑠𝑧𝑧𝑧𝑧�𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑚𝑚𝑠𝑠𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧, 𝑚𝑚𝑠𝑠�  
W przepływie pompowym prędkość w kanale tłocznym jest wyższa (sporadycznie taka sama) 

niż w kanale ssawnym, co wynika z  literaturowych zaleceń budowy układów pompowych. W kanale 
ssawnym minimalizowane  są  straty,  rosnące  z  kwadratem  prędkości  celem  uniknięcia  kawitacji w 
układzie  przepływowym  maszyny  hydraulicznej  (zespołu  pompowo‐turbinowego).  Przyjmowana 
prędkość napływu wody do pompy w  kanale  ssawnym wynosi 𝑣𝑣� � 1,5 � 2�

�  wobec prędkości w 
kanale tłocznym 𝑣𝑣� � 2 � 2,5�

� .  

Powyższe  zależności  pozwalają  na  orientacyjną  ocenę  potencjału  energetycznego  cieków 
wodnych, połączonych zbiorników na różnych wysokościach.  

Dalsze prognozowanie rzeczywistych parametrów pracy elektrowni wymaga wyboru maszyn 
hydraulicznych  i znajomości  ich charakterystyk. Szczególnie  istotna jest znajomość sprawności pracy 
maszyny  hydraulicznej w  ruchu  turbinowym  oraz  pompowym.  Jest  ona  indywidualna  dla  każdego 
zespołu pompowo‐turbinowego  i przedstawiana w formie wykresów zależności od wydajności, kąta 
ustawienia  łopatek  zespołu wirującego  i  kierownic  oraz  ustalona  dla  poszczególnych  (ustalonych) 
prędkości obrotowych pracy maszyny hydraulicznej. Parametryzacja sprawności od  innych wielkości 
jest w praktyce obliczeń wstępnych sprowadzana dla  jednej, optymalnej sprawności pracy w ruchu 
turbinowym  (sprawność  turbiny,  przekładni,  generatora,  transformatora  energii,  automatyki 
sterującej)  𝜂𝜂�  i  jednej  w  ruchu  pompowym  (sprawność  pompy,  sprzęgła,  silnika  elektrycznego, 
transformatora  energii,  automatyki  sterującej) 𝜂𝜂�.  Przy  założeniu  prawidłowo  zaprojektowanych 
kanałów  można  ocenić  moc  wygenerowaną  przez  turbinę  𝑁𝑁�  oraz  konieczną  do  ponownego 
wypełnienia górnego zbiornika wodą 𝑁𝑁�.     
Moc na wale pompy 𝑁𝑁� wyznaczana jest dla znanej charakterystyki sprawności pompy 𝜂𝜂�: 

𝑁𝑁� � ���
�� ,𝑊𝑊  

Moc efektywna (użyteczna) na wale turbiny wodnej jest określana dla danej charakterystyki 
sprawności turbiny wodnej: 

𝑁𝑁� � 𝜂𝜂�𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾,𝑊𝑊 

v – prędkość wody,

Energetyczna  energia  elektrowni  szczytowo‐pompowej  określana  jest  zdolnością  do  utrzymania 
możliwości dostarczanej mocy w czasie: 

𝐸𝐸�� � 𝑁𝑁�� ∙ 𝑡𝑡 ,  𝑊𝑊𝑊     
Spad wody H jest różnicą poziomów zwierciadeł wody w zbiorniku górnym i dolnym. Wyraża 

jej  energię  potencjalną.  Naturalne  cieki  wodne  spływając  do  zlewisk  tracą  energię  potencjalną. 
Przyjmuje się,  że na poziomie mórz  i oceanów wynosi ona zero. Energia kinetyczna  jest związana z 
prędkością przepływającej wody. W przypadkach wykorzystania energii kinetycznej wody w turbinach 
przepływowych  można  energię  kinetyczną  rzeki  przeliczyć  na  energię  potencjalną  (słup  wody) 
korzystając z równania Bernoullego: 

𝛾𝛾 � 𝑣𝑣�
2𝑔𝑔 ,𝑚𝑚 

𝑣𝑣 � ���𝑤𝑤𝑧𝑧𝑤𝑤�� 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑠𝑠  

𝑔𝑔 � ��𝑧𝑧𝑤𝑤𝑠𝑠�𝑧𝑧𝑧𝑧𝑠𝑠𝑧𝑧𝑧𝑧�𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑚𝑚𝑠𝑠𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧, 𝑚𝑚𝑠𝑠�  
W przepływie pompowym prędkość w kanale tłocznym jest wyższa (sporadycznie taka sama) 

niż w kanale ssawnym, co wynika z  literaturowych zaleceń budowy układów pompowych. W kanale 
ssawnym minimalizowane  są  straty,  rosnące  z  kwadratem  prędkości  celem  uniknięcia  kawitacji w 
układzie  przepływowym  maszyny  hydraulicznej  (zespołu  pompowo‐turbinowego).  Przyjmowana 
prędkość napływu wody do pompy w  kanale  ssawnym wynosi 𝑣𝑣� � 1,5 � 2�

�  wobec prędkości w 
kanale tłocznym 𝑣𝑣� � 2 � 2,5�

� .  

Powyższe  zależności  pozwalają  na  orientacyjną  ocenę  potencjału  energetycznego  cieków 
wodnych, połączonych zbiorników na różnych wysokościach.  

Dalsze prognozowanie rzeczywistych parametrów pracy elektrowni wymaga wyboru maszyn 
hydraulicznych  i znajomości  ich charakterystyk. Szczególnie  istotna jest znajomość sprawności pracy 
maszyny  hydraulicznej w  ruchu  turbinowym  oraz  pompowym.  Jest  ona  indywidualna  dla  każdego 
zespołu pompowo‐turbinowego  i przedstawiana w formie wykresów zależności od wydajności, kąta 
ustawienia  łopatek  zespołu wirującego  i  kierownic  oraz  ustalona  dla  poszczególnych  (ustalonych) 
prędkości obrotowych pracy maszyny hydraulicznej. Parametryzacja sprawności od  innych wielkości 
jest w praktyce obliczeń wstępnych sprowadzana dla  jednej, optymalnej sprawności pracy w ruchu 
turbinowym  (sprawność  turbiny,  przekładni,  generatora,  transformatora  energii,  automatyki 
sterującej)  𝜂𝜂�  i  jednej  w  ruchu  pompowym  (sprawność  pompy,  sprzęgła,  silnika  elektrycznego, 
transformatora  energii,  automatyki  sterującej) 𝜂𝜂�.  Przy  założeniu  prawidłowo  zaprojektowanych 
kanałów  można  ocenić  moc  wygenerowaną  przez  turbinę  𝑁𝑁�  oraz  konieczną  do  ponownego 
wypełnienia górnego zbiornika wodą 𝑁𝑁�.     
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jej  energię  potencjalną.  Naturalne  cieki  wodne  spływając  do  zlewisk  tracą  energię  potencjalną. 
Przyjmuje się,  że na poziomie mórz  i oceanów wynosi ona zero. Energia kinetyczna  jest związana z 
prędkością przepływającej wody. W przypadkach wykorzystania energii kinetycznej wody w turbinach 
przepływowych  można  energię  kinetyczną  rzeki  przeliczyć  na  energię  potencjalną  (słup  wody) 
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układzie  przepływowym  maszyny  hydraulicznej  (zespołu  pompowo‐turbinowego).  Przyjmowana 
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Powyższe  zależności  pozwalają  na  orientacyjną  ocenę  potencjału  energetycznego  cieków 
wodnych, połączonych zbiorników na różnych wysokościach.  

Dalsze prognozowanie rzeczywistych parametrów pracy elektrowni wymaga wyboru maszyn 
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prędkości obrotowych pracy maszyny hydraulicznej. Parametryzacja sprawności od  innych wielkości 
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prędkością przepływającej wody. W przypadkach wykorzystania energii kinetycznej wody w turbinach 
przepływowych  można  energię  kinetyczną  rzeki  przeliczyć  na  energię  potencjalną  (słup  wody) 
korzystając z równania Bernoullego: 

𝛾𝛾 � 𝑣𝑣�
2𝑔𝑔 ,𝑚𝑚 

𝑣𝑣 � ���𝑤𝑤𝑧𝑧𝑤𝑤�� 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑠𝑠  

𝑔𝑔 � ��𝑧𝑧𝑤𝑤𝑠𝑠�𝑧𝑧𝑧𝑧𝑠𝑠𝑧𝑧𝑧𝑧�𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑚𝑚𝑠𝑠𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧, 𝑚𝑚𝑠𝑠�  
W przepływie pompowym prędkość w kanale tłocznym jest wyższa (sporadycznie taka sama) 

niż w kanale ssawnym, co wynika z  literaturowych zaleceń budowy układów pompowych. W kanale 
ssawnym minimalizowane  są  straty,  rosnące  z  kwadratem  prędkości  celem  uniknięcia  kawitacji w 
układzie  przepływowym  maszyny  hydraulicznej  (zespołu  pompowo‐turbinowego).  Przyjmowana 
prędkość napływu wody do pompy w  kanale  ssawnym wynosi 𝑣𝑣� � 1,5 � 2�

�  wobec prędkości w 
kanale tłocznym 𝑣𝑣� � 2 � 2,5�

� .  

Powyższe  zależności  pozwalają  na  orientacyjną  ocenę  potencjału  energetycznego  cieków 
wodnych, połączonych zbiorników na różnych wysokościach.  

Dalsze prognozowanie rzeczywistych parametrów pracy elektrowni wymaga wyboru maszyn 
hydraulicznych  i znajomości  ich charakterystyk. Szczególnie  istotna jest znajomość sprawności pracy 
maszyny  hydraulicznej w  ruchu  turbinowym  oraz  pompowym.  Jest  ona  indywidualna  dla  każdego 
zespołu pompowo‐turbinowego  i przedstawiana w formie wykresów zależności od wydajności, kąta 
ustawienia  łopatek  zespołu wirującego  i  kierownic  oraz  ustalona  dla  poszczególnych  (ustalonych) 
prędkości obrotowych pracy maszyny hydraulicznej. Parametryzacja sprawności od  innych wielkości 
jest w praktyce obliczeń wstępnych sprowadzana dla  jednej, optymalnej sprawności pracy w ruchu 
turbinowym  (sprawność  turbiny,  przekładni,  generatora,  transformatora  energii,  automatyki 
sterującej)  𝜂𝜂�  i  jednej  w  ruchu  pompowym  (sprawność  pompy,  sprzęgła,  silnika  elektrycznego, 
transformatora  energii,  automatyki  sterującej) 𝜂𝜂�.  Przy  założeniu  prawidłowo  zaprojektowanych 
kanałów  można  ocenić  moc  wygenerowaną  przez  turbinę  𝑁𝑁�  oraz  konieczną  do  ponownego 
wypełnienia górnego zbiornika wodą 𝑁𝑁�.     
Moc na wale pompy 𝑁𝑁� wyznaczana jest dla znanej charakterystyki sprawności pompy 𝜂𝜂�: 

𝑁𝑁� � ���
�� ,𝑊𝑊  

Moc efektywna (użyteczna) na wale turbiny wodnej jest określana dla danej charakterystyki 
sprawności turbiny wodnej: 

𝑁𝑁� � 𝜂𝜂�𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾,𝑊𝑊 

  
wobec prędkości w kanale tłocznym vt=2÷2,5

Energetyczna  energia  elektrowni  szczytowo‐pompowej  określana  jest  zdolnością  do  utrzymania 
możliwości dostarczanej mocy w czasie: 

𝐸𝐸�� � 𝑁𝑁�� ∙ 𝑡𝑡 ,  𝑊𝑊𝑊     
Spad wody H jest różnicą poziomów zwierciadeł wody w zbiorniku górnym i dolnym. Wyraża 

jej  energię  potencjalną.  Naturalne  cieki  wodne  spływając  do  zlewisk  tracą  energię  potencjalną. 
Przyjmuje się,  że na poziomie mórz  i oceanów wynosi ona zero. Energia kinetyczna  jest związana z 
prędkością przepływającej wody. W przypadkach wykorzystania energii kinetycznej wody w turbinach 
przepływowych  można  energię  kinetyczną  rzeki  przeliczyć  na  energię  potencjalną  (słup  wody) 
korzystając z równania Bernoullego: 

𝛾𝛾 � 𝑣𝑣�
2𝑔𝑔 ,𝑚𝑚 

𝑣𝑣 � ���𝑤𝑤𝑧𝑧𝑤𝑤�� 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑠𝑠  

𝑔𝑔 � ��𝑧𝑧𝑤𝑤𝑠𝑠�𝑧𝑧𝑧𝑧𝑠𝑠𝑧𝑧𝑧𝑧�𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑚𝑚𝑠𝑠𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧, 𝑚𝑚𝑠𝑠�  
W przepływie pompowym prędkość w kanale tłocznym jest wyższa (sporadycznie taka sama) 

niż w kanale ssawnym, co wynika z  literaturowych zaleceń budowy układów pompowych. W kanale 
ssawnym minimalizowane  są  straty,  rosnące  z  kwadratem  prędkości  celem  uniknięcia  kawitacji w 
układzie  przepływowym  maszyny  hydraulicznej  (zespołu  pompowo‐turbinowego).  Przyjmowana 
prędkość napływu wody do pompy w  kanale  ssawnym wynosi 𝑣𝑣� � 1,5 � 2�

�  wobec prędkości w 
kanale tłocznym 𝑣𝑣� � 2 � 2,5�

� .  

Powyższe  zależności  pozwalają  na  orientacyjną  ocenę  potencjału  energetycznego  cieków 
wodnych, połączonych zbiorników na różnych wysokościach.  

Dalsze prognozowanie rzeczywistych parametrów pracy elektrowni wymaga wyboru maszyn 
hydraulicznych  i znajomości  ich charakterystyk. Szczególnie  istotna jest znajomość sprawności pracy 
maszyny  hydraulicznej w  ruchu  turbinowym  oraz  pompowym.  Jest  ona  indywidualna  dla  każdego 
zespołu pompowo‐turbinowego  i przedstawiana w formie wykresów zależności od wydajności, kąta 
ustawienia  łopatek  zespołu wirującego  i  kierownic  oraz  ustalona  dla  poszczególnych  (ustalonych) 
prędkości obrotowych pracy maszyny hydraulicznej. Parametryzacja sprawności od  innych wielkości 
jest w praktyce obliczeń wstępnych sprowadzana dla  jednej, optymalnej sprawności pracy w ruchu 
turbinowym  (sprawność  turbiny,  przekładni,  generatora,  transformatora  energii,  automatyki 
sterującej)  𝜂𝜂�  i  jednej  w  ruchu  pompowym  (sprawność  pompy,  sprzęgła,  silnika  elektrycznego, 
transformatora  energii,  automatyki  sterującej) 𝜂𝜂�.  Przy  założeniu  prawidłowo  zaprojektowanych 
kanałów  można  ocenić  moc  wygenerowaną  przez  turbinę  𝑁𝑁�  oraz  konieczną  do  ponownego 
wypełnienia górnego zbiornika wodą 𝑁𝑁�.     
Moc na wale pompy 𝑁𝑁� wyznaczana jest dla znanej charakterystyki sprawności pompy 𝜂𝜂�: 

𝑁𝑁� � ���
�� ,𝑊𝑊  

Moc efektywna (użyteczna) na wale turbiny wodnej jest określana dla danej charakterystyki 
sprawności turbiny wodnej: 

𝑁𝑁� � 𝜂𝜂�𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾,𝑊𝑊 

. 
Powyższe zależności pozwalają na orientacyjną 
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Dalsze prognozowanie rzeczywistych parametrów 
pracy elektrowni wymaga wyboru maszyn hydrau-
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ności od innych wielkości jest w praktyce obliczeń 
wstępnych sprowadzana dla jednej, optymalnej 
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pełnienia górnego zbiornika wodą Np.    

Moc na wale pompy Np wyznaczana jest dla znanej 
charakterystyki sprawności pompy ηp:

Energetyczna  energia  elektrowni  szczytowo‐pompowej  określana  jest  zdolnością  do  utrzymania 
możliwości dostarczanej mocy w czasie: 

𝐸𝐸�� � 𝑁𝑁�� ∙ 𝑡𝑡 ,  𝑊𝑊𝑊     
Spad wody H jest różnicą poziomów zwierciadeł wody w zbiorniku górnym i dolnym. Wyraża 

jej  energię  potencjalną.  Naturalne  cieki  wodne  spływając  do  zlewisk  tracą  energię  potencjalną. 
Przyjmuje się,  że na poziomie mórz  i oceanów wynosi ona zero. Energia kinetyczna  jest związana z 
prędkością przepływającej wody. W przypadkach wykorzystania energii kinetycznej wody w turbinach 
przepływowych  można  energię  kinetyczną  rzeki  przeliczyć  na  energię  potencjalną  (słup  wody) 
korzystając z równania Bernoullego: 

𝛾𝛾 � 𝑣𝑣�
2𝑔𝑔 ,𝑚𝑚 

𝑣𝑣 � ���𝑤𝑤𝑧𝑧𝑤𝑤�� 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑠𝑠  

𝑔𝑔 � ��𝑧𝑧𝑤𝑤𝑠𝑠�𝑧𝑧𝑧𝑧𝑠𝑠𝑧𝑧𝑧𝑧�𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑚𝑚𝑠𝑠𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧, 𝑚𝑚𝑠𝑠�  
W przepływie pompowym prędkość w kanale tłocznym jest wyższa (sporadycznie taka sama) 

niż w kanale ssawnym, co wynika z  literaturowych zaleceń budowy układów pompowych. W kanale 
ssawnym minimalizowane  są  straty,  rosnące  z  kwadratem  prędkości  celem  uniknięcia  kawitacji w 
układzie  przepływowym  maszyny  hydraulicznej  (zespołu  pompowo‐turbinowego).  Przyjmowana 
prędkość napływu wody do pompy w  kanale  ssawnym wynosi 𝑣𝑣� � 1,5 � 2�

�  wobec prędkości w 
kanale tłocznym 𝑣𝑣� � 2 � 2,5�

� .  

Powyższe  zależności  pozwalają  na  orientacyjną  ocenę  potencjału  energetycznego  cieków 
wodnych, połączonych zbiorników na różnych wysokościach.  

Dalsze prognozowanie rzeczywistych parametrów pracy elektrowni wymaga wyboru maszyn 
hydraulicznych  i znajomości  ich charakterystyk. Szczególnie  istotna jest znajomość sprawności pracy 
maszyny  hydraulicznej w  ruchu  turbinowym  oraz  pompowym.  Jest  ona  indywidualna  dla  każdego 
zespołu pompowo‐turbinowego  i przedstawiana w formie wykresów zależności od wydajności, kąta 
ustawienia  łopatek  zespołu wirującego  i  kierownic  oraz  ustalona  dla  poszczególnych  (ustalonych) 
prędkości obrotowych pracy maszyny hydraulicznej. Parametryzacja sprawności od  innych wielkości 
jest w praktyce obliczeń wstępnych sprowadzana dla  jednej, optymalnej sprawności pracy w ruchu 
turbinowym  (sprawność  turbiny,  przekładni,  generatora,  transformatora  energii,  automatyki 
sterującej)  𝜂𝜂�  i  jednej  w  ruchu  pompowym  (sprawność  pompy,  sprzęgła,  silnika  elektrycznego, 
transformatora  energii,  automatyki  sterującej) 𝜂𝜂�.  Przy  założeniu  prawidłowo  zaprojektowanych 
kanałów  można  ocenić  moc  wygenerowaną  przez  turbinę  𝑁𝑁�  oraz  konieczną  do  ponownego 
wypełnienia górnego zbiornika wodą 𝑁𝑁�.     
Moc na wale pompy 𝑁𝑁� wyznaczana jest dla znanej charakterystyki sprawności pompy 𝜂𝜂�: 

𝑁𝑁� � ���
�� ,𝑊𝑊  

Moc efektywna (użyteczna) na wale turbiny wodnej jest określana dla danej charakterystyki 
sprawności turbiny wodnej: 

𝑁𝑁� � 𝜂𝜂�𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾,𝑊𝑊 

Moc efektywna (użyteczna) na wale turbiny 
wodnej jest określana dla danej charakterystyki 
sprawności turbiny wodnej:

Energetyczna  energia  elektrowni  szczytowo‐pompowej  określana  jest  zdolnością  do  utrzymania 
możliwości dostarczanej mocy w czasie: 

𝐸𝐸�� � 𝑁𝑁�� ∙ 𝑡𝑡 ,  𝑊𝑊𝑊     
Spad wody H jest różnicą poziomów zwierciadeł wody w zbiorniku górnym i dolnym. Wyraża 

jej  energię  potencjalną.  Naturalne  cieki  wodne  spływając  do  zlewisk  tracą  energię  potencjalną. 
Przyjmuje się,  że na poziomie mórz  i oceanów wynosi ona zero. Energia kinetyczna  jest związana z 
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𝛾𝛾 � 𝑣𝑣�
2𝑔𝑔 ,𝑚𝑚 

𝑣𝑣 � ���𝑤𝑤𝑧𝑧𝑤𝑤�� 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑠𝑠  

𝑔𝑔 � ��𝑧𝑧𝑤𝑤𝑠𝑠�𝑧𝑧𝑧𝑧𝑠𝑠𝑧𝑧𝑧𝑧�𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑚𝑚𝑠𝑠𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧, 𝑚𝑚𝑠𝑠�  
W przepływie pompowym prędkość w kanale tłocznym jest wyższa (sporadycznie taka sama) 
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prędkość napływu wody do pompy w  kanale  ssawnym wynosi 𝑣𝑣� � 1,5 � 2�
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turbinowym  (sprawność  turbiny,  przekładni,  generatora,  transformatora  energii,  automatyki 
sterującej)  𝜂𝜂�  i  jednej  w  ruchu  pompowym  (sprawność  pompy,  sprzęgła,  silnika  elektrycznego, 
transformatora  energii,  automatyki  sterującej) 𝜂𝜂�.  Przy  założeniu  prawidłowo  zaprojektowanych 
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E F E K T Y W N O Ś Ć  E N E R G E T Y C Z N A

Na tym etapie rozważań, przy założeniu dostar-
czenia i odebrania stałej ilości energii, pojawia się 
konieczność dłuższej pracy pompowej wobec gene-
racji turbinowej (wynikająca z ich sprawności), celem 
doprowadzenia do stanu wyjściowego przy założeniu 
jednakowych mocy na wale tych maszyn. Zarówno 
w trakcie pompowania wody do zbiornika górnego, 
jak również jego opróżniania, mamy zazwyczaj do 
czynienia z  faktyczną pracą układu przy zmiennej 
wysokości H, ponieważ w odróżnieniu do zmienne-
go poziomu wody w  zbiorniku górnym, jej poziom 
w zbiorniku dolnym nie ulega praktycznie zmianie. 
Zbiornik ten jest zazwyczaj znacząco większy. 

Poprawnie wykonane elektrownie szczytowo-
-pompowe, w których pompowanie-generacja odby-
wa się jedną maszyną odwracalną, z powodów różnic 
optymalnej konstrukcji pompy i  turbiny, te same 
parametry punktu pracy (spad przy wydajności) mają 
niższe sprawności niż w przypadku rozdziału funkcji 
pompowania i  generacji na dwie maszyny: pompę 
i turbinę. W praktyce, w przeszłości budowano rów-
nież zespoły turbiny i pompy sprzęgnięte z silnikiem/
generatorem na jednym wale (zazwyczaj pionowym). 
Z uwagi na wielkość przepływu i spady dominowały 
turbiny typu Francisa, dla dużych spadów wody tur-
biny typu Peltona, rzadko dla niewielkich spadów 
turbiny Kaplana (oraz pompy typu Deriaz), dla mi-
kro- i pikorozwiązań turbiny Banki-Michella i śruby 
Archimedesa (niebędące turbinami), współpracujące 
z układami pompowymi. 

Dodatkową komplikacją jest konieczność zapew-
nienia przy pompowaniu (ryzyko kawitacji) minimal-
nej wymagalnej wysokości napływu wody na ssaniu 
pompy. W  praktyce zespół pompowo-turbinowy 
najczęściej pracuje z napływem, co umożliwia pracę 
bez kawitacji. W przypadku pracy turbinowej nie ma 
takiego zagrożenia. Maszyny pompowo-turbinowe 
budowane są najczęściej jako jednostopniowe, wobec 
czego wysokość, na jaką można wypompować wodę, 
jest ograniczona wielkością średnicy zewnętrznej 
wirnika zespołu wirującego. Możliwość zwiększa-
nia wysokości, na jaką można wypompować wodę, 
zwiększaniem prędkości obrotowej układu wirują-
cego, wynikająca z  teorii podobieństwa pomp, jest 
w  praktyce ograniczona niekorzystnym wpływem 
wzrostu prędkości obrotowej zespołu wirującego na 

nadwyżkę antykawitacyjną, konieczną do bezkawita-
cyjnej pracy układu. Można zwiększać wysokość pod-
noszenia w pompowaniu wody poprzez zwiększanie 
prędkości obrotowej zespołu wirującego, lecz wiąże 
się to z koniecznością zapewniania coraz wyższego 
poziomu wody w zbiorniku ssawnym hs max. Ujemne 
wartości hs max interpretujemy jako konieczność 
pracy z napływem. Maksymalną, z uwagi na niebez-
pieczeństwo kawitacji w  pompie, wysokość ssania 
obliczamy ze wzoru:

Na tym etapie rozważań, przy założeniu dostarczenia i odebrania stałej ilości energii, pojawia 
się konieczność dłuższej pracy pompowej wobec generacji turbinowej (wynikająca z  ich sprawności) 
celem doprowadzenia do stanu wyjściowego przy założeniu jednakowych mocy na wale tych maszyn. 
Zarówno w  trakcie pompowania wody do  zbiornika  górnego,  jak  również  jego opróżniania, mamy 
zazwyczaj do czynienia z faktyczną pracą układu przy zmiennej wysokości H, ponieważ w odróżnieniu 
do  zmiennego  poziomu  wody  w  zbiorniku  górnym  poziom  wody  w  zbiorniku  dolnym  nie  ulega 
praktycznie zmianie. Zbiornik ten jest zazwyczaj znacząco większy.  

Poprawnie wykonane  elektrownie  szczytowo‐pompowe, w  których  pompowanie‐generacja 
odbywa się jedną maszyną odwracalną, z powodów różnic optymalnej konstrukcji pompy i turbiny, te 
same  parametry  punktu  pracy  (spad  przy  wydajności)  mają  niższe  sprawności  niż  w  przypadku 
rozdziału funkcji pompowania i generacji na dwie maszyny: pompę i turbinę. W praktyce, w przeszłości 
budowano  również  zespoły  turbiny  i  pompy  sprzęgnięte  z  silnikiem/generatorem na  jednym wale 
(zazwyczaj pionowym). Z uwagi na wielkość przepływu i spady dominowały turbiny typu Francisa, dla 
dużych  spadów wody  turbiny  typu  Peltona,  rzadko  dla  niewielkich  spadów  turbiny  Kaplana  (oraz 
pompy typu Deriaz), dla mikro‐ i pikorozwiązań turbiny Banki‐Michella i śruby Archimedesa (niebędące 
turbinami), współpracujące z układami pompowymi.  

Dodatkową  komplikacją  jest  konieczność  zapewnienia  przy  pompowaniu  (ryzyko  kawitacji) 
minimalnej wymagalnej wysokości napływu wody na  ssaniu pompy. W praktyce  zespół pompowo‐
turbinowy  najczęściej  pracuje  z  napływem,  co  umożliwia  pracę  bez  kawitacji. W  przypadku  pracy 
turbinowej nie ma takiego zagrożenia. Maszyny pompowo‐turbinowe budowane są najczęściej  jako 
jednostopniowe,  wobec  czego  wysokość,  na  jaką  można  wypompować  wodę  jest  ograniczona 
wielkością średnicy zewnętrznej wirnika zespołu wirującego. Możliwość zwiększania wysokości, na jaką 
można wypompować wodę zwiększaniem prędkości obrotowej układu wirującego, wynikająca z teorii 
podobieństwa  pomp,  jest  w  praktyce  ograniczona  niekorzystnym  wpływem  wzrostu  prędkości 
obrotowej  zespołu wirującego na nadwyżkę antykawitacyjną,  konieczną do bez  kawitacyjnej pracy 
układu. Można zwiększać wysokość podnoszenia w pompowaniu wody poprzez zwiększanie prędkości 
obrotowej zespołu wirującego, lecz wiąże się to z koniecznością zapewniania coraz wyższego poziomu 
wody w zbiorniku ssawnym  ℎ� ���. Ujemne wartości ℎ� ���  interpretujemy jako konieczność pracy z 
napływem.  Maksymalną,  z  uwagi  na  niebezpieczeństwo  kawitacji  w  pompie,  wysokość  ssania 
obliczamy ze wzoru: 

 𝐻𝐻� ��� � 𝑝𝑝� � 𝑝𝑝�
𝛾𝛾 ��∆ℎ� � �𝑃𝑃�𝐻𝐻 � 𝑣𝑣��

2𝑔𝑔 

𝑝𝑝� � 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑤𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑛𝑛𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑧𝑧𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑛𝑛𝑝𝑝𝑔𝑔𝑝𝑝,𝑃𝑃𝑛𝑛 
𝑝𝑝� � 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑤𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑤𝑤,𝑃𝑃𝑛𝑛 
∑∆ℎ� � 𝑤𝑤�𝑠𝑠𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤𝑝𝑝𝑧𝑧𝑝𝑝𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑤𝑤𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝑠𝑠 𝑝𝑝 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑤𝑤𝑠𝑠,𝑠𝑠 

𝑣𝑣��
2𝑔𝑔 � 𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤𝑝𝑝𝑧𝑧𝑝𝑝𝑤� 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑧𝑧𝑝𝑝𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑤𝑤𝑠𝑠,𝑠𝑠 

�𝑃𝑃�𝐻𝐻 � 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑝𝑝𝑤𝑤�𝑤𝑤𝑝𝑝𝑧𝑧𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑤𝑤𝑧𝑧𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑛𝑛𝑝𝑝𝑤𝑤𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑠𝑠 

 

Nadwyżka antykawitacyjną NPSH jest charakterystyczna dla każdej pompy i zawarta w formie 
wykresu  w  jej  charakterystykach  dostarczanych  przez  producenta  pompy.  Można  ją  również 
oszacować, korzystając z formuły empirycznej dla pomp wirowych odśrodkowych: 

pd – ciśnienie na powierzchni zbiornika dolnego, Pa
pv – ciśnienie wrzenia wody, Pa
∑∆hs – suma wysokości strat w kanale ssawnym, m

Na tym etapie rozważań, przy założeniu dostarczenia i odebrania stałej ilości energii, pojawia 
się konieczność dłuższej pracy pompowej wobec generacji turbinowej (wynikająca z  ich sprawności) 
celem doprowadzenia do stanu wyjściowego przy założeniu jednakowych mocy na wale tych maszyn. 
Zarówno w  trakcie pompowania wody do  zbiornika  górnego,  jak  również  jego opróżniania, mamy 
zazwyczaj do czynienia z faktyczną pracą układu przy zmiennej wysokości H, ponieważ w odróżnieniu 
do  zmiennego  poziomu  wody  w  zbiorniku  górnym  poziom  wody  w  zbiorniku  dolnym  nie  ulega 
praktycznie zmianie. Zbiornik ten jest zazwyczaj znacząco większy.  

Poprawnie wykonane  elektrownie  szczytowo‐pompowe, w  których  pompowanie‐generacja 
odbywa się jedną maszyną odwracalną, z powodów różnic optymalnej konstrukcji pompy i turbiny, te 
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Nadwyżka antykawitacyjną NPSH jest charakterystyczna dla każdej pompy i zawarta w formie 
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 – wysokość prędkości w kanale ssanwym, m
NPSH – nadwyżka antykawitacyjna, m

Nadwyżka antykawitacyjna NPSH jest charak-
terystyczna dla każdej pompy i  zawarta w  formie 
wykresu w  jej charakterystykach dostarczanych 
przez producenta pompy. Można ją również osza-
cować korzystając z formuły empirycznej dla pomp 
wirowych odśrodkowych:
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Zdolność bezkawitacyjnej pracy pompy jest uwarunkowana kształtem jej wirnika, czyli zmiany 
kinematycznego wyróżnika szybkobieżności: 
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RYS.  2  Zależność  kształtu wirnika  pompy  od wyróżnika  szybkobieżności  z  zaznaczeniem  kierunku 
przepływu przy pompowaniu 

 

Spad (w przypadku generacji), użyteczna wysokość podnoszenia (w przypadku pompowania) 
𝐻𝐻� w powyższym wzorze na 𝑛𝑛� , określana jest dla jednego, pierwszego stopnia układu przepływowego 
(w pompach może być więcej stopni). Wraz z jego wzrostem rośnie konieczność podwyższania poziomu 
wody w zbiorniku ssanym. Najniższe wyróżniki szybkobieżności posiadają wirniki promieniowe, później 
diagonalne, helikoidalne oraz śmigłowe, których kształty wirnika pokazano orientacyjnie na rysunku 2. 
Najwyższe,  w  praktyce  uzyskiwane  sprawności  przez  pompy  jednostopniowe,  jednostrumieniowe 
osiągane są dla wyróżnika szybkobieżności 𝑛𝑛� � 35 � 60, co odzwierciedla wykres przedstawiany w 
podręczniku [A. Korczak]. 

Jedna  z  największych,  z  uwagi  na  średnicę  zewnętrzną  wirnika,  w  Europie  maszyna 
hydrauliczna  to  zespół  turbiny  Francisa  o  średnicy wirnika  4,54 m  (Dlouhé  Stráně,  Czechy),  który 
realizuje spad o wysokości 510,7 m. Jest to maszyna o wirniku osiowo‐promieniowym, o łopatkach na 
wlocie wysuniętych w kierunku wlotu. Zmniejsza to całkowitą sprawność układu przepływowego, ale 
poprawia możliwości ssawne układu w trybie pracy pompowej. 

 

Próby wdrożenia ESP w likwidowanych kopalniach 

W przypadku braku naturalnych warunków do budowy zbiorników wodnych położonych na 
różnych wysokościach, których umiejscowienie umożliwia wykorzystanie techniczne (wyłączając parki 
narodowe  i  rezerwaty  przyrody), możliwa  jest  eksploatacja  zbiorników  na  sztucznie  stworzonych 
dużych  różnicach  położenia.  W  związku  z  sukcesywnym  odchodzeniem  od  wydobywania  węgla 
kamiennego, w szczególności na Górnym  Śląsku Polski, poddana została pod konsultacje koncepcja 
wykorzystania  likwidowanej  infrastruktury  podziemnej  kopalń  na  potrzeby  elektrowni  szczytowo‐
pompowych. W  zamyśle  zbiornik  górny  byłby  osadzony  na  gruncie  w  pobliżu  obecnych  szybów 

Zdolność bezkawitacyjnej pracy pompy jest 
uwarunkowana kształtem jej wirnika, czyli zmiany 
kinematycznego wyróżnika szybkobieżności:
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Spad (w  przypadku generacji), użyteczna wy-

sokość podnoszenia (w  przypadku pompowania) 
H1 w  powyższym wzorze na nQ, określana jest dla 
jednego, pierwszego stopnia układu przepływowego 
(w  pompach może być więcej stopni). Wraz z  jego 
wzrostem rośnie konieczność podwyższania poziomu 
wody w zbiorniku ssanym. Najniższe wyróżniki szyb-
kobieżności posiadają wirniki promieniowe, później 
diagonalne, helikoidalne oraz śmigłowe, których 

���𝐻𝐻 � 𝐻𝐻 ∙ 1,216 ∙ 10�� ∙ 𝑛𝑛�
�
� 

Zdolność bezkawitacyjnej pracy pompy jest uwarunkowana kształtem jej wirnika, czyli zmiany 
kinematycznego wyróżnika szybkobieżności: 
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𝑛𝑛 � �𝑜𝑜�𝑦𝑦�𝑜𝑜�� 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚 ℎ𝑚𝑚𝑦𝑦𝑜𝑜𝑜𝑜𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑚𝑚𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦, 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑦𝑦𝑛𝑛 
 

 

RYS.  2  Zależność  kształtu wirnika  pompy  od wyróżnika  szybkobieżności  z  zaznaczeniem  kierunku 
przepływu przy pompowaniu 

 

Spad (w przypadku generacji), użyteczna wysokość podnoszenia (w przypadku pompowania) 
𝐻𝐻� w powyższym wzorze na 𝑛𝑛� , określana jest dla jednego, pierwszego stopnia układu przepływowego 
(w pompach może być więcej stopni). Wraz z jego wzrostem rośnie konieczność podwyższania poziomu 
wody w zbiorniku ssanym. Najniższe wyróżniki szybkobieżności posiadają wirniki promieniowe, później 
diagonalne, helikoidalne oraz śmigłowe, których kształty wirnika pokazano orientacyjnie na rysunku 2. 
Najwyższe,  w  praktyce  uzyskiwane  sprawności  przez  pompy  jednostopniowe,  jednostrumieniowe 
osiągane są dla wyróżnika szybkobieżności 𝑛𝑛� � 35 � 60, co odzwierciedla wykres przedstawiany w 
podręczniku [A. Korczak]. 

Jedna  z  największych,  z  uwagi  na  średnicę  zewnętrzną  wirnika,  w  Europie  maszyna 
hydrauliczna  to  zespół  turbiny  Francisa  o  średnicy wirnika  4,54 m  (Dlouhé  Stráně,  Czechy),  który 
realizuje spad o wysokości 510,7 m. Jest to maszyna o wirniku osiowo‐promieniowym, o łopatkach na 
wlocie wysuniętych w kierunku wlotu. Zmniejsza to całkowitą sprawność układu przepływowego, ale 
poprawia możliwości ssawne układu w trybie pracy pompowej. 

 

Próby wdrożenia ESP w likwidowanych kopalniach 

W przypadku braku naturalnych warunków do budowy zbiorników wodnych położonych na 
różnych wysokościach, których umiejscowienie umożliwia wykorzystanie techniczne (wyłączając parki 
narodowe  i  rezerwaty  przyrody), możliwa  jest  eksploatacja  zbiorników  na  sztucznie  stworzonych 
dużych  różnicach  położenia.  W  związku  z  sukcesywnym  odchodzeniem  od  wydobywania  węgla 
kamiennego, w szczególności na Górnym  Śląsku Polski, poddana została pod konsultacje koncepcja 
wykorzystania  likwidowanej  infrastruktury  podziemnej  kopalń  na  potrzeby  elektrowni  szczytowo‐
pompowych. W  zamyśle  zbiornik  górny  byłby  osadzony  na  gruncie  w  pobliżu  obecnych  szybów 
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kształty wirnika pokazano orientacyjnie na rysunku 
2. Najwyższe, w  praktyce uzyskiwane sprawności 
przez pompy jednostopniowe, jednostrumieniowe 
osiągane są dla wyróżnika szybkobieżności nQ=35÷60, 
co odzwierciedla wykres przedstawiany w podręcz-
niku [A. Korczak].

Jedna z  największych (z  uwagi na średnicę ze-
wnętrzną wirnika) w Europie maszyn hydraulicznych 
to zespół turbiny Francisa o średnicy wirnika 4,54 m 
(Dlouhé Stráně, Czechy), który realizuje spad o wy-
sokości 510,7 m. Jest to maszyna o wirniku osiowo-
-promieniowym, o łopatkach na wlocie wysuniętych 
w kierunku wlotu. Zmniejsza to całkowitą sprawność 
układu przepływowego, ale poprawia możliwości 
ssawne układu w trybie pracy pompowej.

Próby wdrożenia ESP w likwidowanych
kopalniach

W  przypadku braku naturalnych warunków do 
budowy zbiorników wodnych położonych na różnych 
wysokościach, których umiejscowienie umożliwia 
wykorzystanie techniczne (wyłączając parki naro-
dowe i  rezerwaty przyrody), możliwa jest eksplo-
atacja zbiorników na sztucznie stworzonych dużych 
różnicach położenia. W  związku z  sukcesywnym 
odchodzeniem od wydobywania węgla kamiennego, 
w szczególności na Górnym Śląsku, poddana została 
pod konsultacje koncepcja wykorzystania likwido-
wanej infrastruktury podziemnej kopalń na potrze-
by elektrowni szczytowo-pompowych. W  zamyśle 
zbiornik górny byłby osadzony na gruncie w pobliżu 
obecnych szybów kopalnianych, w szybach znajdo-
wałyby się rurociągi, a na dole zrealizowano budowę 
zbiornika dolnego. Koncepcja taka nie jest nowa, lecz 

praktyczne jej zastosowanie w dużej skali nie zostało 
dotychczas zrealizowane.  

Poza nielicznymi zrealizowanymi pracami ba-
dawczymi (zlikwidowana kopalnia żelaza, New Jersey 
1975  r., kopalnia Jeremenko, Ostrawa 2015), które 
jednak nie wyszły poza fazę badań doświadczalnych, 
nie wykonywano elektrowni z  wykorzystaniem in-
frastruktury zlikwidowanych kopalń głębinowych. 

Czeski eksperyment ESP w kopalni węgla
kamiennego

Republika Czeska jest jednym z liderów europej-
skich w konstruowaniu i budowaniu turbin wodnych 
oraz ich praktycznej aplikacji w pracujących obiek-
tach: Kaskadzie Wełtawskiej, Lipno I i II, Hněvkovice, 
Kořensko, Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice I i Vrané, 

kopalnianych, w  szybach  znajdowały by  się  rurociągi, a na dole  zrealizowano by budowę  zbiornika 
dolnego. Koncepcja  taka nie  jest nowa,  lecz praktyczne  jej  zastosowanie w dużej  skali nie  zostało 
dotychczas zrealizowane.   

 

 

RYS. 3 Zabudowa turbiny wodnej w chodniku kopalni węgla kamiennego, Ostrava. Publikacja: David 
Pawera  „Experimental  underground  pump‐storage  hydroelectric  instalation  in mine  in  the  Czech 
Republic, Technical University of Ostrava 

 

RYS. 4 Turbina wodna Peltona zastosowana w ESP w kopalni Jeremenko, Ostrawa. Publikacja: David 
Pawera „Experimental underground pump‐storage hydroelectric instalation in mine in the Czech 
Republic, Technical University of Ostrava 
 

Poza nielicznymi,  zrealizowanymi pracami badawczymi  (zlikwidowana kopalnia  żelaza, New 
Jersey  1975r.,  kopalnia  Jeremenko,  Ostrawa  2015),  które  jednak  nie  wyszły  poza  fazę  badań 
doświadczalnych, nie wykonywano elektrowni z wykorzystaniem infrastruktury zlikwidowanych kopalń 
głębinowych.  
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Dlouhé Stráně, Dalešice. Pierwszy znany młyn wodny 
w  Środkowej Europie działał w  Czechach na rzece 
Ohře koło Žatca i jest datowany na rok 718. Projekt 
badawczy w etapie pracy elektrowni szczytowo-pom-
powej w  likwidowanej kopalni węgla kamiennego 
Jeremenko (okolice Ostrawy) uruchomiono pilota-
żowo 17 lipca 2015 roku, po 4,5-letnim okresie prac 
przygotowawczych. Elektrownia została utworzona 
ze znacznym udziałem finansowym państwa cze-
skiego (52,4 z 79 mln koron czeskich) oraz firm FITE 
a.s. (główny wykonawca, Ing. Pavel Bartoš, Diamo, 
Reacon i Sigma (Ing. Jiří Šoukal)), przy wsparciu in-
telektualnym Uniwersytetu Górniczo-Technicznego 
Uniwersytetu w Ostrawie (prof. Ing. Vladimír Slivka, 
VŠB-TUO) oraz Zakładu Nadzoru Górniczego. Wyko-
rzystano istniejący system odwadniania kopalni oraz 
nowo zainstalowaną turbinę wodną typu Peltona na 
poziomie ok. 580 metrów poniżej zrębu. Wydajność 
obliczeniowa wynosiła Q = 0,14 m3/s, prędkość ob-
rotowa turbiny n = 1500 obr/min. Układ z założenia 
miał pracować na mocy 732 kW, uzyskano ok. 680 

kW mocy elektrycznej (napięcie 400V). W układzie 
krążyła woda kopalniana, zasolona o temperaturze 
ok. 26 stopni. Zbiornik powierzchniowy miał obję-
tość ok. 4000 m3, z czego objętość robocza wynosiła 
3000 m3 a rurociąg prowadzący wodę do turbiny miał 
średnicę DN 300 (rys. 3).

Niemieckie analizy budowy elektrowni
szczytowo-pompowych w likwidowanych
kopalniach

Obecny potencjał niemieckich elektrowni szczy-
towo-pompowych o łącznej mocy ok. 5 GW pozwala 
na produkcję energii elektrycznej w ilości ok. 20 GWh 
rocznie. W związku z wygaszeniem energetyki jądro-
wej oraz rozwojem OZE, w szczególności PV, określo-
no ten potencjał jako niewystarczający. W  ramach 
projektu „Magazynowanie energii wiatrowej poprzez 
ponowne wykorzystanie zlikwidowanych kopalń”, 
finansowanego przez Federalne Ministerstwo Śro-
dowiska, grupa naukowców z  Clausthal University 
of Technology (Clausthal-Zellerfeld, Dolna Saksonia, 
Niemcy) oraz przedstawicieli przemysłu, wyznaczyła 
104 obiekty podziemne, które nadają się na elektrow-
nie szczytowo-pompowe. Informacje o prowadzonych 
pracach podawano od początku roku 2010, zakładając 
docelowe rozpoczęcie prac na wyznaczonych obiek-
tach pokopalnianych na lata 2015-2018. Okres ten 
nie został dotrzymany. Powód był prozaiczny – zbyt 
wysokie koszty. Dla jednej lokalizacji budowy ESP w li-
kwidowanych kopalniach wynosiły ok. 700 mln euro.

Wykorzystanie nowych lokalizacji miało w szyb-
kim czasie podwoić obecny potencjał akumulacji 
energii przez Niemcy. Na podstawie przeprowa-
dzonych analiz ustalono, że najwłaściwszymi będą 
byłe kopalnie rud metali. Określono ograniczenia 
dla zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego oraz 
soli: wybuchowy metan, pył węglowy oraz kwarcowy 
zawarty w pompowanej wodzie, zasolenie wody, moż-
liwość wypłukiwania surowców (soli) oraz substancji 
toksycznych z  górotworów. Wykluczono obiekty, 
w  których miękka skała wymagać będzie budowy 
kosztownych wzmocnień. Jako kopalnie pilotażowe 
wskazano dawną kopalnię rudy Pöhla w Erzgebirge 
oraz szyb Wiemann nieczynnej kopalni rudy Grund 
w  górach Harz. W  zunifikowanym systemie każda 
z  elektrowni ma dysponować mocą 100 MW oraz 

 

RYS.  5  Proponowane  rozwiązanie  elektrowni  szczytowo‐pompowej  w  zlikwidowanej  kopalni  rud 
metali. Energie‐Forschungszentrum Niedersachsen. Autor dr Franz Meyer 

 

 

RYS.  6  Zespół  turbiny  wodnej,  generatora/silnika  i  pompy  dwustrumieniowej,  dwustopniowej 
dedykowany do pracy w likwidowane kopalni. Moc generacji 90 MW (źródło Voith AG) 

 

Wykorzystanie  nowych  lokalizacji  miało  w  szybkim  czasie  podwoić  obecny  potencjał 
akumulacji energii przez Niemcy. Na podstawie przeprowadzonych analiz ustalono, że najwłaściwszymi 
będą byłe kopalnie rud metali. Określono ograniczenia dla zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego 
oraz soli: wybuchowy metan, pył węglowy oraz kwarcowy zawarty w pompowanej wodzie, zasolenie 
wody,  możliwość  wypłukiwania  surowców  (soli)  oraz  substancji  toksycznych  z  górotworów. 
Wykluczono obiekty, w których miękka skała wymagać będzie budowy kosztownych wzmocnień. Jako 

 

RYS.  5  Proponowane  rozwiązanie  elektrowni  szczytowo‐pompowej  w  zlikwidowanej  kopalni  rud 
metali. Energie‐Forschungszentrum Niedersachsen. Autor dr Franz Meyer 

 

 

RYS.  6  Zespół  turbiny  wodnej,  generatora/silnika  i  pompy  dwustrumieniowej,  dwustopniowej 
dedykowany do pracy w likwidowane kopalni. Moc generacji 90 MW (źródło Voith AG) 

 

Wykorzystanie  nowych  lokalizacji  miało  w  szybkim  czasie  podwoić  obecny  potencjał 
akumulacji energii przez Niemcy. Na podstawie przeprowadzonych analiz ustalono, że najwłaściwszymi 
będą byłe kopalnie rud metali. Określono ograniczenia dla zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego 
oraz soli: wybuchowy metan, pył węglowy oraz kwarcowy zawarty w pompowanej wodzie, zasolenie 
wody,  możliwość  wypłukiwania  surowców  (soli)  oraz  substancji  toksycznych  z  górotworów. 
Wykluczono obiekty, w których miękka skała wymagać będzie budowy kosztownych wzmocnień. Jako 
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zbiornikami wodnymi umożliwiającymi produkcję 
400 MWh energii elektrycznej rocznie. Założono 
spad o  wysokości 700 m oraz objętość możliwych 
do wykorzystania/wykonania podziemnych tuneli 
i kanałów 240÷260 tys. m3.

Na rysunku 6 przedstawiono propozycję agregatu 
firmy Voith. Średnica największego elementu, który 
trzeba transportować w całości wynosi 5,6 m. Kadłub 
turbiny oraz pompy mogą być wykonane segmen-
towo. Sprawność turbiny wodnej to 91%, sprawność 
pompy 90%, sprawność akumulacji energii 75%. 
Brak uruchomienia tych inwestycji tłumaczony jest 
nieopłacalnością ekonomiczną, brakiem amortyzacji 
przy obecnej formule i cenach rynku energii w Niem-
czech. Sama sprzedaż energii jest niewystarczająca, 
obiekt musiałby zostać objęty stałym systemem 
dotacji. 

20 i 21 listopada 2014 na II konferencji magazynów 
pompowych EFZN (Goslar) inżynier Stephan Hloucal 
zaprezentował prace pilotażowego projektu badaw-
czego elektrowni szczytowo-pompowej kopalni węgla 
kamiennego Am Petersenschacht (Sondershausen, 
Niemcy). Układ turbiny Peltona współpracował 
z pompami odwadniania kopalni, która pozostawa-
ła w ruchu. Potencjał dolnych zbiorników wodnych 
w  istniejącym systemie wynosił 10 tys. m3 wody. 
Różnica poziomów względem powierzchniowego 

zbiornika górnego przekraczała 700 m. Moc maszyn 
hydraulicznych, możliwych do zabudowy, określono 
w zakresie 1,5-1,8 MW. Przepływ 250 l/s realizowano 
4 rurociągami DN200. 

Koncepcje elektrowni szczytowo-pompowych 
w likwidowanych kopalniach głębinowych
w Polsce

Obecnie w Polsce działa około 20 kopalni węgla 
kamiennego. W  większości już zlikwidowanych za-
kładów górniczych infrastruktura podziemna została 
zdewastowana poprzez zalanie, co czyni możliwość 
powrotu na zamknięte wyrobiska nieopłacalnym 
ekonomicznie. 

Szczegółowe, wariantowe analizy wykorzystania 
do budowy ESP likwidowanej KWK „Krupiński” trwały 
blisko 2 lata. Prowadzone konsultacje, również mię-
dzynarodowe, wykazały możliwość systematycznego 
odpompowania i  zalewania kopalni w  ówczesnym 
jej stanie.

Założeniem była praca generacyjna turbin w cza-
sie 4-4,5 godziny na dobę. Możliwą do uzyskania 
moc określano na podstawie istniejących objętości 
podziemnych zbiorników, chodników oraz możliwych 
do stworzenia niskim nakładem pracy. Wykluczono 
budowę podziemnych zbiorników z żelbetu. W ukła-
dzie tej kopalni zaproponowano pracę kaskadową 

W  Polsce  działają  obecnie  dwa  przedsiębiorstwa  z  powodzeniem  technicznym,  realizujące 
budowanie szybów kopalnianych. Pierwsza z nich  to zależne od  JSW S.A. Przedsiębiorstwo Budowy 
Szybów,  budująca  obecnie  szyb  „Grzegorz”  w  Zakładzie  Górniczym  „Sobieski”.  Szyb ma  średnicę 
przekraczającą  9 merów  i w  założeniu miał  być  głębiony  na  ponad  700 metrów. Druga  spółka  to 
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń, zależne od KGHM S.A., ukończyła w tym roku budowę najgłębszego 
szybu w Polsce: GG‐1 (1351 m.) w Kwielicach w gminie Grębocice. Szyb ma średnicę 7,5 m. W obydwu 
przypadkach  technika  głębienia  realizowana  jest  przy mrożeniu  obszaru  głębienia  do  temperatury 
bliskiej  ‐28  stopni,  co  znacząco  zmniejsza  zagrożenia wodne  w  trakcie  prowadzenia  budowy.  Na 
podstawie szczątkowych, publikowanych informacji, można oszacować koszt głębienia szybu na ok 700 
tys. PLN/metr. 

 

 

RYS. 7 Schemat propozycji elektrowni szczytowo‐pompowej w infrastrukturze zlikwidowanej kopalni 
węgla kamiennego z układem pomp OW połączonych równolegle 
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na dwóch poziomach, po dwa zestawy turbopomp 
na każdym. Było to wynikiem ograniczeń prześwitu 
szybu, w którym można transportować na dół pom-
py, turbiny i generatory/silniki. W realistycznym do 
wykonania wariancie możliwa do uzyskania moc 
generacyjna wynosiła blisko 100 MW. Projekt prowa-
dzony przez Jastrzębską Spółkę Węglową Innowacje 
nie został dopuszczony do realizacji ESP w  KWK. 
Obecnie szyby w  tej kopalni są sukcesywnie zasy-
pywane. Wstępne analizy technicznych możliwości 
prowadzono również dla kopalni zlokalizowanej na 
terenie Piekar Śląskich. 

Wykonywane dla innych kopalń Śląska analizy 
opłacalności finansowej budowy ESP padły ofiarą 
obowiązującej wówczas podwójnej dla jednego cyklu 
pracy ESP stawki opodatkowania energii: pobieranej 
i produkowanej. Obecnie sprawę tę uregulowano na 
korzyść ESP. 

Ograniczenia mocy wynikały nie tylko z wielko-
ści zbiorników dołowych, ale głównie z możliwości 
transportu maszyn hydraulicznych na miejsce ich 
docelowej pracy na dole. Proponowane przez partne-
rów niemieckich rozwiązania zakładały przebudowę 
szybów kopalnianych. 

W Polsce działają obecnie dwa przedsiębiorstwa 
z powodzeniem technicznym, realizujące budowanie 
szybów kopalnianych. Pierwsza z nich to zależne od 
JSW S.A. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, budują-
ce obecnie szyb „Grzegorz” w Zakładzie Górniczym 
„Sobieski”. Szyb ma średnicę przekraczającą 9 me-
rów i  w  założeniu miał być głębiony na ponad 700 
metrów. Druga spółka to Przedsiębiorstwo Budowy 
Kopalń, zależne od KGHM S.A.; ukończyła w tym roku 
budowę najgłębszego szybu w Polsce: GG-1 (1351 m) 
w Kwielicach w gminie Grębocice. Szyb ma średnicę 
7,5 m. W  obydwu przypadkach technika głębienia 
realizowana jest przy mrożeniu obszaru głębienia 
do temperatury bliskiej -28 stopni, co znacząco 
zmniejsza zagrożenia wodne w trakcie prowadzenia 
budowy. Na podstawie szczątkowych, publikowanych 

informacji, można oszacować koszt głębienia szybu 
na ok. 700 tys. zł/metr.

Pokazana charakterystyka zbiorcza współpracy 
równoległej dominujących w polskich KWK pomp od-
wadniania kopalń obrazuje możliwość wykorzystania 
istniejącej w KWK infrastruktury komór pompowych. 
Konieczne do wykonania nowe układy rurociągów 
oraz instalacja turbin wodnych dawała możliwość 
pracy turbinowej z mocami do 20 MW. W przypadku 
prowadzenia badań przedwdrożeniowych na KWK 
dałoby to możliwość weryfikacji pracy układu ESP 
w  praktyce współpracy z  zalewanymi zbiornikami 
i chodnikami na dole kopalń. To pozwala na pozyska-
nie doświadczenia potrzebnego do prowadzenia wiel-
koskalowego ESP. Projekt taki nie został realizowany. 

Ograniczenia techniczne budowania elektrowni 
szczytowo-pompowej w KWK

W przytoczonej już zależności określającej moc 
możliwą do uzyskania z  przepływu wody są dwie, 
wzajemnie proporcjonalne wielkości: wydajność 
oraz wysokość, którymi można się posługiwać 
celem określenia mocy urządzeń hydraulicznych. 
Zwiększenie mocy uzyskuje się podnosząc wydajność 
bądź różnicę wysokości poziomów cieczy w zbiorniku 
górnym i dolnym. 

Poszukiwano technicznej możliwości odwad-
niania szybów, bez konieczności utrzymywania 
infrastruktury dołowej, z  możliwością traktowania 
zlikwidowanych kopalni jako dużych studni. Wdrożo-
na w jednym z zakładów górniczych w Czeladzi idea 
odpompowywania wody kopalnianej z  szybu trak-
towanego jak studnia, do której nie wchodzą ludzie, 
wykazała szereg istotnych wad tego rozwiązania. 
Wielostopniowa, głębinowa pompa odwadniająca 
opuszczana była do wody w  szybie na elementach 
rurociągu połączonych kołnierzowo. Kolejne elemen-
ty rurociągu były montowane w trakcie stopniowego 
opuszczania pompy. W przypadku wyciągania pompy 
do inspekcji czy remontu, następowało bujanie na 
boki układu ciężkiej pompy na długim rurociągu oraz 
dewastacja kadłubów pompy uderzających o zabudo-
wę szybu (styczeń 2008 roku). 

 W tym przypadku doszło do zniszczenia pompy, 
którą udało się jednak wyciągnąć na powierzchnię 
i wyremontować. W podobnej próbie użycia pompy 
głębinowej wyprodukowanej w Polsce, wykonywanej 
w szybie kopalni w Dąbrowie Górniczej, pompa uległa 
urwaniu i poleciała w głąb szybu. Waga takiej pompy 
z silnikiem przekracza 3 tony. Z powodu znacznej głę-
bokości szybu oraz ponad 100 metrów wody na jego 
dnie, nie podjęto prób odzyskania pompy. Dodatkowo 
pompowanie wody kopalnianej, naturalnie mocno 
zmineralizowanej, powodowało osadzanie się mine-
rałów na elementach przepływowych. Niekorzystne 
jest również korozyjne działania soli zawartych 
w wodzie kopalnianej. Układ, który z założenia miał 
być bezobsługowy, wymagał częstego demontażu 

 

RYS. 8 Charakterystyka współpracy równoległej pomp kopalnianych polskiego producenta 
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pomp odwadniania kopalń obrazuje możliwość wykorzystania istniejącej w KWK infrastruktury komór 
pompowych. Konieczne do wykonania nowe układy rurociągów oraz instalacja turbin wodnych dawała 
możliwość  pracy  turbinowej  z  mocami  do  20  MW.  W  przypadku  prowadzenia  badań  przed 
wdrożeniowych na KWK dało by to możliwość weryfikacji pracy układu ESP w praktyce współpracy z 
zalewanymi zbiornikami i chodnikami na dole kopalń. To pozwala na wypracowanie potrzebnego do 
prowadzenia wielkoskalowego ESP doświadczenia. Projekt taki nie został realizowany.  
 
Ograniczenia techniczne budowania elektrowni szczytowo‐pompowej w KWK 

W przytoczonej  już zależności określającej moc możliwą do uzyskania z przepływu wody są 
dwie, wzajemnie proporcjonalne wielkości: wydajność oraz wysokość, którymi można się posługiwać 
celem  określenia  mocy  urządzeń  hydraulicznych.  Zwiększenie  mocy  uzyskuje  się  zwiększając 
wydajność, bądź różnicę wysokości poziomów cieczy w zbiorniku górnym i dolnym.  

Poszukiwano  technicznej możliwości  odwadniania  szybów  bez  konieczności  utrzymywania 
infrastruktury dołowej z możliwością traktowania zlikwidowanej kopalni jako dużych studni. Wdrożona 
w jednym z zakładów górniczych w Czeladzi idea odpompowywania wody kopalnianej z szybu kopalni 
traktowanego  jak  studnia,  do  której  nie  wchodzą  ludzie,  wykazała  szereg  istotnych  wad  tego 
rozwiązania. Wielostopniowa, głębinowa pompa odwadniająca opuszczana była do wody w szybie na 
elementach rurociągu połączonych kołnierzowo. Kolejne elementy rurociągu są montowane w trakcie 
stopniowego  opuszczania  pompy.  W  przypadku  wyciągania  pompy  do  inspekcji  czy  remontu, 
następowało bujanie na boki układu ciężkiej pompy na długim rurociągu oraz dewastacja kadłubów 
pompy uderzających o zabudowę szybu (styczeń 2008 roku).  
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i związanych z tym dużych kosztów. Na fot. 1 pokaza-
no zdjęcie uszkodzonego kadłuba wielostopniowej 
pompy głębinowej.

Dodatkowym ograniczeniem w  przypadku 
pompowania wody w  kopalni jest konieczność za-
pewnienia drugiego rurociągu rezerwowego, który 
w normalnej eksploatacji pierwszego rurociągu może 
pełnić rolę p.poż. W dalszych rozważaniach układów 
głównego odwadniania kopalń, w których technikę 
pompową doprowadzono do wysokiego poziomu 
niezawodności oraz bezpieczeństwa pracy ludzi, 
pojawia się sporo ograniczeń i  wymogów charak-
terystycznych dla pracy górniczej, które obarczają 
pracę ewentualnej elektrowni szczytowo-pompowej 
dodatkowymi obciążeniami finansowymi. Brak jest 
w  polskim prawodawstwie wyłączeń i  uproszczeń 
dla zastosowania byłej infrastruktury kopalnianej 
do celów energetycznych. Ewentualnemu rozwojowi 
tej branży musi towarzyszyć szereg upraszczających 
zmian ustawodawczych uwzględniających nową rolę 
szybów, zbiorników wodnych, komór maszyn, obsługi 
przez ludzi, itp. 

Wraz z obniżaniem się poziomu chodników ko-
palnianych rośnie zagrożenie oraz stężenie metanu 
w obszarach rozpoznanych jako zagrożone. Częściowo 
problem ten można rozwiązać poprzez planowanie 
uszczelniania masami bitumicznymi zbiorników 
wodnych dolnych. W  przypadku wspomnianej już 
analizy możliwości budowy w KWK Krupiński zbiornik 
dolny miał mieć postać uszczelnionego bitumicznie 
chodnika o długości 8 km. Stopniowe zalewanie ko-
palni spowodowało znaczny spadek wydzielania się 
metanu z  górotworu po przekroczeniu krytycznej 
głębokości. Jakkolwiek jest to korzystne z  powodu 
bezpieczeństwa, postawiło pod znakiem zapytania 
wykonaną już, działającą inwestycję układu spręża-
nia odzyskiwanego metanu. 

Wielkość zbiorników uzależniona jest od pożąda-
nego czasu pracy turbiny wodnej. W związku z loka-
lizacją kopalń na terenie Górnego Śląska w pobliżu 
miast, często w ich centrum, poważnym problemem 
będzie budowa górnych zbiorników wodnych w bli-
skim sąsiedztwie szybu kopalni. W praktyce przyję-
cie głębokości zbiornika na poziomie 25-30 metrów 
powoduje dużą powierzchnię zbiornika górnego. 
Jednocześnie do czasu wybudowania i uruchomienia 
elektrowni grunt pod zbiornikiem powierzchniowym 
musi być stabilny. W przypadku miasta Bytomia bądź 
terenów pod Sosnowcem jest to trudne, ponieważ nie 
są dokładnie rozpoznane obszary przedwojennych 
kopalń zalewanych w czasie wojny. 

Kolejnym ograniczeniem jest możliwość trans-
portu i zabudowy maszyn hydraulicznych: turbiny, 
pompy na miejscu ich pracy docelowej, w komorach 
maszyn. Obecnie eksploatowane maszyny (pompy 
głównego odwadniania kopalń) posiadają gabaryty 
umożliwiające ich transport na powierzchnię po 
odstawieniu od silników oraz demontażu ze sta-

nowisk pracy. Jest to wymagane celem przepro-
wadzenia planowanych remontów oraz pomiarów 
charakterystyk przepływowych na stanowiskach 
pomiarowych producentów pomp. Szyby w polskich 
kopalniach budowano (głębiono) na średnice do 
9 m. Z  uwagi na zabudowę szybu umożliwiającą 
jego inspekcję oraz prace remontowe, faktyczne 
wymiary użytkowe okna (zazwyczaj prostokątne), 
w których można transportować elementy maszyn, 
nie przekraczają długości 4,6 m. Szyby oraz szybiki 
niezabudowywane miały mniejsze średnice. Ko-
palnie na Górnym Śląsku były budowane według 
rozpoznanych pokładów węglowych zalegających na 
różnych głębokościach. W niekorzystnym przypad-
ku wysokoenergetyczny, wartościowy węgiel zalegał 
w warstwach pod kątem dochodzącym do 30 stopni 
nachylenia (zlikwidowana KWK Kazimierz-Juliusz 
w Sosnowcu). Po wyeksploatowaniu złoża na jednej 
głębokości eksploatowano pokłady zalegające niżej. 
Powstawały kolejne poziomy, zależnie od rozpozna-
nych warstw węgla. Dążenie do eksploatacji bardzo 
wysokich pokładów węgla koksującego w tej kopalni 
wymusiło konieczność systematycznego zrzucania 
wody z obszaru wyżej położonej, zalanej, historycz-
nej kopalni. W  związku z  prognozowaną różnicą 
wysokości około 150 metrów oraz występowaniem 
szacowanych zasobów wody ok. 2-3 mln m3 pla-
nowano instalację turbiny na wypływie rurociągu 
zrzutowego. Błąd złego dobrania zaworu na wy-
pływie (na zbyt niskie ciśnienie) i w konsekwencji 
poważna awaria, doprowadziły do intensywnego, 
ciągłego napływu wody rurociągiem DN 150 do 
niższych poziomów kopalni. Nastąpiła konieczność 
głównego odwadniania w czasie ciągłym. Zdarzenie 

 

FOT. 1 Widok uszkodzonej pompy głębinowej zabudowanej w szybie odwaniania kopalni 

 

W  tym  przypadku  doszło  do  zniszczenia  pompy,  którą  udało  się  jednak  wyciągnąć  na 
powierzchnię  i wyremontować. W  podobnej  próbie  użycia  pompy  głębinowej wyprodukowanej w 
Polsce, wykonywanej w szybie kopalni w Dąbrowie Górniczej, pompa uległa urwaniu i poleciała w głąb 
szybu. Waga  takiej pompy z silnikiem przekracza 3  tony. Z powodu znacznej głębokości szybu oraz 
ponad 100 metrów wody na jego dnie, nie podjęto prób odzyskania pompy. Dodatkowo pompowanie 
wody  kopalnianej,  naturalnie mocno  zmineralizowanej,  powodowało  osadzanie  się minerałów  na 
elementach przepływowych. Niekorzystne  jest również korozyjne działania soli zawartych w wodzie 
kopalnianej.  Układ,  który  z  założenia  miał  być  bezobsługowy,  wymagał  częstego  demontażu  i 
związanych z tym dużych kosztów. Na fot. 1 pokazano zdjęcie uszkodzonego kadłuba wielostopniowej 
pompy głębinowej. 

FOT. 1 
Widok uszkodzonej 
pompy głębinowej 
zabudowanej
w szybie 
odwadniania 
kopalni
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to wykluczyło możliwość realizacji ciekawej koncep-
cji pracy turbiny w KWK. 

W wielu przypadkach polskich kopalń na pozio-
my znajdujące się blisko powierzchni ziemi można 
dotrzeć transportem ciężarowym korytarzami 
transportowymi z  powierzchni. Do poziomów po-
niżej 600  m jest to praktycznie niemożliwe. Chcąc 
zabudować komorę maszynami hydraulicznymi na 
najgłębszych poziomach, będąc beneficjentem du-
żych różnic wysokości, należy je przetransportować 
w całości lub w częściach szybem, uwzględniając jego 
ograniczenia geometryczne. 

Oddzielnym, ciekawym tematem jest wykorzy-
stanie energii wody pompowanej z  naturalnych 
zbiorników podziemnych, celem jej filtracji i ponowne 
jej wylewanie poprzez turbinę wodną do tychże pod-
ziemnych zbiorników. Koncepcja ta była rozważana 
po wykryciu skażenia substancjami chemicznymi 
głębinowych zasobów wody pitnej na terenie Śląska 
(Karchowice).

***

Energetyka wodna i technika pompowa, doskona-
le znane z technicznego punktu widzenia, nie mają 
obecnie konkurencji w światowym systemie maga-
zynowania energii dużych mocy. Wraz z  rozwojem 
OZE stanowi o bezemisyjnej przyszłości gospodarki 
energetycznej, której dalszy rozwój nieuchronnie 
będzie musiał, w całkowitym bilansie ekonomicznym, 
uwzględnić ten sposób bilansowania sieci elektro-
energetycznych. 
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AWARIE
POMP I INSTALACJI POMP ŚCIEKOWYCH

prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral
Politechnika Warszawska

Europejski Zielony Ład (grudzień 2019) – flagowy projekt Komisji Europejskiej, 
jest strategią służącą osiągnięciu neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. 
To ukoronowanie „walki ze zmianami klimatu”. Podstawowy cel stanowi 
osiągnięcie zerowej emisji CO2 przede wszystkim przez energetykę: 100% 
energii elektrycznej (e.e.) wytwarzanej przez źródła odnawialne (OZE); również 
przez przemysł i transport. Etapem przejściowym jest zmniejszenie emisji CO2 
o 55% do 2030 r. (pakiet propozycji Fit for 55, lipiec 2021), w celu wzmocnienia 
roli UE jako światowego lidera klimatycznego.
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Sposoby osiągnięcia i skutki Zielonego Ładu dla 
Polski 

Środkiem do osiągnięcia celu jest stopniowe 
ograniczanie i  likwidacja bezpłatnych uprawnień 
do emisji CO2 oraz reforma handlu uprawieniami. 
Obserwowanym w 2021 r. skutkiem jest gwałtowny 
wzrost ich cen, co wraz ze wzrostem cen paliw spo-
wodowało znaczny wzrost cen e.e. Konsekwencje dla 
Polski to wysoka inflacja i  możliwość cofnięcia się 
w rozwoju gospodarczym, nie mówiąc już o skutkach 
finansowych dla mieszkańców. 

Jednym z  możliwych sposobów obrony jest 
radykalne ograniczenie zużycia e.e. [1], [2] przez 
poprawę efektywności energetycznej procesów pro-
dukcyjnych i eksploatacyjnych, m.in. – zmniejszenie 
energochłonności pompowania wszelkich mediów, 
w tym także ścieków.

Sposoby poprawy efektywności energetycznej 
pompowania

Efektywność energetyczną [3], [4] dobrze zapro-
jektowanej i  wykonanej instalacji, z  dobrze dobra-
nymi pompami można poprawić przez modernizację 
pomp, zmianę sposobu regulacji i  racjonalizację 
eksploatacji, m.in. nieprzekraczanie zakresu dopusz-
czalnej ciągłej pracy pomp. W procesie projektowania 
i eksploatacji należy także zwracać szczególną uwagę 
na wymagania dotyczące niezawodności i bezawaryj-
nej pracy pomp/instalacji [4], znacznie mniejszą wagę 
przykładając do kosztów zakupu, m.in. elementów 
przepompowni ścieków. 

Każda awaria, a nawet tylko niesprawność, po-
ciąga za sobą koszty i  dodatkowe zużycie energii 
w procesie usuwania jej skutków i ponownego do-
prowadzania instalacji do zadowalającej, efektywnej 
energetycznie pracy. Eliminowanie możliwych przy-
czyn awarii to także sposób na zmniejszenie zużycia 
e.e. w gospodarce.

Niesprawność i awaria
Niesprawność jest to postępująca w czasie, stop-

niowa utrata zdolności urządzenia do spełniania 
wymagań; urządzenie mogłoby funkcjonować, ale 
z niesatysfakcjonującą jakością.

Awaria jest to występujące nagle zdarzenie, bę-
dące rezultatem niekontrolowanego rozwoju sytuacji 
podczas eksploatacji urządzenia, instalacji lub całego 
obiektu. Jego skutkiem jest stan uniemożliwiający 
prawidłowe funkcjonowanie urządzenia/instala-
cji – powodujący całkowite ich unieruchomienie lub 
niewłaściwe działanie. Moment wystąpienia awarii 
nie jest możliwy do określenia z  góry. Awaryjność 
urządzenia to podatność na wystąpienie awarii.

Najczęstsze przyczyny awarii to:
• błąd popełniony w procesie projektowania urzą-

dzenia lub instalacji,
• wada produkcyjna wykonania lub montażu ele-

mentów,

• wada materiałowa,
• zużycie, zestarzenie (zmęczenie materiału),
• wyjątkowe, niesprzyjające warunki otoczenia, 
• siła wyższa.

Przyczyny awarii i niesprawności
w przepompowniach ścieków

Najważniejszymi przyczynami awarii w przepom-
powniach ścieków są:
• dobór nieodpowiednich parametrów znamiono-

wych pomp (błąd projektowy),
• wybór pompy nieodpowiedniej jakości i/lub 

wykonanej z  materiałów nieodpowiednich do 
warunków pracy (błąd projektowy),

• wybór pompy dobrej jakości, lecz niedostosowa-
nej do warunków pracy (błąd projektowy),

• błędne oszacowanie charakterystyki układu/
rurociągu (błąd projektowy),

• niewłaściwe zabezpieczenie przed uderzeniem 
hydraulicznym (błąd projektowy),

• zła jakość krat na wlocie pompowni (błąd projek-
towy i/lub wykonawczy),

• różne inne błędy wykonawcze (np. złe wykonanie 
klapy zamykającej w stropie zbiornika ścieków),

• niewłaściwe poziomy włączania/wyłączania 
pomp (błąd projektowy lub eksploatacyjny),

• różne inne błędy eksploatacyjne (czyszczenie 
zbiornika ścieków przez ich wypompowanie „do 
zera”; brak UPS (Uninterruptible Power Supply); 
brak zróżnicowanych, mocnych sygnałów alar-
mowych),

• różne inne przyczyny (np. korozja miedzianych 
styków w  rozdzielnicach elektrycznych spo-
wodowana przez wydzielający się ze ścieków 
siarkowodór; zakleszczanie się wirników pomp 
śmigłowych).

Niektóre przyczyny niesprawności pomp:
• zatykanie się wirników pomp,
• erozja kawitacyjna wirników pomp,
• zbyt szybko zużywające się łożyska lub uszczel-

nienia zespołów pompowych.

Niżej podano kilka przykładów awarii i niespraw-
ności pomp ściekowych, zaczerpniętych z  wydanej 
w 2021 r. książki [5].

Dobre pompy o parametrach/charakterystykach 
źle dobranych do warunków pracy 

W niewielkiej przepompowni ścieków komunal-
nych zainstalowano 3 pompy zatapialne dobrej jakości 
z renomowanej wytwórni, umieszczone w instalacji 
suchej. Zwykle powinna pracować jedna pompa, przy 
zwiększonym napływie ścieków winna włączyć się dru-
ga, zaś w sytuacjach awaryjnych (np. burza) – pompa 
trzecia (rezerwowa). Parametry znamionowe pomp 
dobrano do przypadku równoległej współpracy dwóch 
pomp, ale przeważnie pracowała tylko jedna. Błąd 
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projektowy polegał na nieuwzględnieniu zakresu 
dopuszczalnej ciągłej pracy pojedynczej pompy, która 
działała w obszarze rozwiniętej kawitacji (hałas, drga-
nia), jej sprawność była obniżona, zaś moc pobierana 
z sieci – o 15% większa od mocy znamionowej silnika; 
równoległa współpraca dwóch pomp nie budziła na-
tomiast zastrzeżeń. 

Po trwających ponad rok kłopotach i związanych 
z nimi znacznie zwiększonych kosztach eksploatacji, 
pompy wymieniono na inne, też z  renomowanej 
wytwórni. Kłopoty skończyły się natychmiast; przy 
tym zużycie energii w skali roku zmniejszyło się aż 
o ok. 50%, ponieważ ze względu na wymienione wyżej 
objawy pracowała stara pompa, o nadmiernie dużej 
wysokości podnoszenia (konieczność dławienia) 
i silniku o mocy Ps = 55 kW zamiast 22 kW.

Kłopoty z wymianą pomp wałowych na pompy 
zatapialne suche

Dość często spotykana sytuacja miała miejsce 
w dużej miejskiej przepompowni ścieków, o średnio 
dobowej wydajności Qs,śr ≈ 50 000 m3/d. Wymieniono 
tam pionowe pompy wałowe, z  silnikami umiesz-
czonymi na stropie pompowni (rys. 1a), na pozio-
me pompy zatapialne, z  płaszczami chłodzącymi, 
umieszczone w komorze suchej (rys. 1b). 

Poważne trudności eksploatacyjne, jakie wystą-
piły, były skutkiem postępującego niedopasowania 
pomp do zmniejszonej z upływem lat o ok. 50% ilości 
dopływających ścieków i wydajności pompowni. Ste-
rowanie liczbą włączonych równolegle pomp zależy 
od strumienia ścieków. Na ogół pracowała jedna 
pompa, z wydajnością znacznie przekraczającą wy-
dajność maksymalną wg charakterystyk producenta 
i ze znacznie obniżoną sprawnością, co powodowało 
wzrost zużycia e.e. Mniej efektywna energetycznie 
była także równoległa praca dwóch pomp.

Skutkiem najbardziej dotkliwym dla użytkownika 
było jednak przeciążenie silnika napędowego, co w po-

łączeniu z pogorszonym chłodzeniem silnika (wskutek 
zatykania się płaszcza chłodzącego zanieczyszczenia-
mi obecnymi w ściekach) wywoływało częste awarie 
silników (uszkodzenie uzwojeń); naprawy powodowały 
też dodatkowe zużycie energii i koszty.

Rozwiązaniem problemów powinno być dostoso-
wanie pomp do zmienionych warunków pracy, przez 
zmniejszenie zewnętrznej średnicy wirników (obto-
czenie) i przyjęcie zasady, że w każdych warunkach 
pracują 2 pompy; wyjątkowo, przy najmniejszym 
dopływie ścieków w nocy, mogłaby pracować jedna 
pompa. Najprostszy zabieg, jaki w rzeczywistości wy-
konano, to zmiana chłodzenia silników na zewnętrz-
nie wymuszone chłodzenie czystą wodą, pobieraną 
z sieci wodociągowej; generuje to jednak dodatkowe 
koszty zużycia tej wody. Zastosowanie chłodzenia 
powietrznego wymagałoby zainstalowania zewnętrz-
nych wentylatorów.

Inną uciążliwością eksploatacyjną było wielo-
krotne, samoczynne wyłączanie się silników elek-
trycznych bez żadnych istotnych powodów. Praw-
dopodobną przyczyną był silnie korozyjny wpływ 
wydzielającego się ze ścieków siarkowodoru na 
elementy miedziane, znajdujące się w niehermetycz-
nych skrzynkach wyłączników różnicowo-prądowych. 
Urządzenia te należało wymienić na inne urządzenia: 
hermetyczne, lub których styki byłyby wykonane 
z materiału odpornego na działanie siarkowodoru, 
na przykład z aluminium.

Problemy związane z erozją kawitacyjną
w pompach zatapialnych suchych

W przebudowanej przepompowni ścieków komu-
nalnych, 6 pomp wałowych, z  typowymi silnikami 
zainstalowanymi na stropie pompowni (rys. 1a), 
zastąpiono sześcioma poziomymi pompami zata-
pialnymi w  wersji suchej (rys. 1b), tj. z  płaszczami 
chłodzącymi i cyrkulacją wewnętrzną cieczy chłodzą-
cej silnik. Króćce wlotowe pomp, o średnicy DN 300, 
były przyłączone do rurociągu ssawnego DN 600 za 
pomocą kolan redukcyjnych DN 600/300. Geome-
tryczna wysokość napływu: Hzn = 0 do 1,1 m. Podczas 
pracy z wydajnością ≤ Qopt , prędkość cieczy wzrastała 
od 1,8 m/s w rurociągu ssawnym do cs = 7,2 m/s na 
wlocie pomp.

Po 3 latach użytkowania stwierdzono uszkodzenia 
kawitacyjne wirników wykonanych z mało odpornego 
na erozję kawitacyjną żeliwa sferoidalnego EN-JS 
1050. Przyczyną była zbyt duża prędkość cs i  zbyt 
duża prędkość na wlotach wirników oraz zbyt mała 
wysokość napływu. 

W  celu poprawy sytuacji zmieniono poziomy 
włączania/wyłączania pomp tak, aby przy nawet 
największych wydajnościach był spełniony warunek 
Hzn ≥ 1,0 m, ponadto wirniki wymieniono na wykonane 
z odpornego na erozję kawitacyjną staliwa wysoko-
chromowego DUPLEX (27% Cr, 7% Ni, 1,8% Mo, 2% Mn, 
1% Si), co okazało się wystarczające. 

RYS. 1
Zespół pompowy: 
a) wałowy, 
z suchym 
silnikiem, 
umieszczonym na 
stropie zbiornika 
(na poziomie 
rozdzielni 
elektrycznej), 
z zanurzoną 
pompą, 
b) zatapialny 
suchy, z silnikiem 
mającym płaszcz 
chłodzący
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Skutki pracy pomp zatapialnych mokrych
wynurzonych ponad poziom ścieków

W  pompowni przewałowej, tłoczącej ścieki do 
przepompowni głównej, klasyczne pompy zatapialne 
umieszczone są w  zbiorniku dopływowym. Pompy 
powinny pracować całkowicie zanurzone w ściekach, 
odbierających ciepło od silnika. Wyjątkowo, na krót-
ko, pompa może być z  nich częściowo wynurzona. 
Jednak poziomy włączania/wyłączania pomp były tak 
ustawione, że przez długi czas – przy małym dopływie 
ścieków, gdy pracowała jedna pompa, jej silnik był 
w połowie, a nawet w ¾ wynurzony. Ponadto silnik 
został dobrany bez żadnej rezerwy mocy; skutkiem 
było jego przegrzewanie i  kilka poważnych awarii 
pompy, z zacieraniem się wału oraz uszkodzeniami 
łożysk i innych elementów. 

Rozwiązanie problemów powinno polegać na 
znacznym podwyższeniu poziomów włączania/
wyłączania pomp, wymianie silnika na następny 
z  typoszeregu (o  większej mocy) oraz zastąpieniu 
wirnika wirnikiem kanałowym, bardziej odpornym 
na zatykanie się. Kolejna możliwość to wymiana 
pomp na inne, z płaszczami chłodzącymi i większymi 
silnikami.

Dodatkowa sugestia to zainstalowanie przepływo-
mierzy za każdą pompą. Umożliwiłoby to lepszą kontro-
lę działania: sprawdzenie, czy pompy nie pracują poza 
zakresem wydajności dopuszczalnych lub uchwycenie 
momentu, kiedy wirniki pomp zaczynają się zatykać.

Skutki błędnego oszacowania oporów przepływu 
w rurociągu

W  pompowni recyrkulacji wewnętrznej oczysz-
czalni ścieków zainstalowano w studniach rurowych 
dwie pionowe pompy śmigłowe o parametrach Qznam 
≈ 1500 m3/h, Hznam = 1,93 m przy nznam = 1450 obr/min. 
Przetłaczały one zawiesinę kłaczków osadu czyn-
nego w  oczyszczonych ściekach. Pompy, pracujące 
niezależnie od siebie, podawały ciecz rurociągami 
z  końca na początek komory osadu czynnego (do 
strefy denitryfikacji). Charakterystyka układu: Huk 
= aQ2 = ∆h pokrywała się z  charakterystyką strat 
(wysokość geometryczna Hz = 0) [6]. 

Z obliczeń wykonanych przez użytkownika pom-
powni wynika, że przy maksymalnej dopuszczalnej 
wydajności jednej pompy Qmax = 1535 m3/h opory prze-
pływu wynosiły ∆h = 0,73 m, podczas gdy wysokość 
podnoszenia pompy była wtedy znacznie większa: 
Hmin = 1,54 m. Wskutek tego pompy pracowały z wy-
dajnościami znacznie wykraczającymi poza zakres 
dopuszczalny, w  obszarze intensywnej kawitacji. 
Jej objawami były bardzo silne drgania, dudnienia, 
znaczne wahania pobieranego prądu, a nawet obra-
canie się pomp w łożach. Widocznym skutkiem były 
znaczne uszkodzenia łopat wirnika spowodowane 
erozją kawitacyjną. Zmniejszenie wydajności przez 
dławienie i wyjście w ten sposób z obszaru kawitacji 

nie wchodziło w rachubę; ze względu na wzrost mocy 
silnika przy malejącym Q [3].

Użytkownik wybrał inne rozwiązanie, instalując 
przetwornicę częstotliwości. Zmniejszenie prędkości 
obrotowej do n´= 812 obr/min pozwoliło na pracę bez 
kawitacji, z wydajnością zmniejszoną do Q´990 m3/h, 
która jednak okazała się wystarczająca. Jest to ską-
dinąd niezalecany sposób asekuracyjnego zawyżania 
parametrów znamionowych pompy, jednak w  tym 
przypadku był jedyną możliwością naprawienia 
ewidentnego błędu projektanta.

Z przykładu wynika, że pompa była źle dobrana 
do instalacji, prawdopodobnie wskutek błędnego 
obliczenia oporów przepływu cieczy w układzie. Ob-
niżenie prędkości obrotowej, oprócz wyeliminowania 
poważnych problemów eksploatacyjnych, umożliwiło 
ponadto dwukrotne zmniejszenie zużycia energii 
przez pompy.

Zakleszczanie się łopatek wirnika pompy
śmigłowej w obudowie

W pompowni osadu recyrkulowanego II stopnia 
oczyszczalni ścieków zainstalowano równolegle dwie 
pompy śmigłowe, umieszczone w pionowych stud-
niach. Czynnik pompowany – osad czynny, zawierał 
0,4…1,2 % suchej masy, nie mając z założenia większych 
zanieczyszczeń i elementów włóknistych. Od początku 
podjęcia prób włączenia pomp do eksploatacji wy-
stępowało to samo zjawisko: po trwającej 0,5…3 min 
normalnej pracy prąd pobierany przez silnik szybko 
narastał do wartości o 40…100% większej od prądu 
znamionowego, powodując zadziałanie zabezpieczeń 
i wyłączenie pompy. Bardzo rzadko zdarzało się, że 
pompy pracowały bez wyłączenia po kilkanaście go-
dzin. Kilkakrotnie wędrowały do serwisu fabrycznego; 
podczas prób wykonanych przy użyciu czystej wody 
mierzono tam prąd znacznie mniejszy od znamiono-
wego. W trakcie wielokrotnie powtarzanych badań 
kontrolnych stężenia osadu w  komorze czerpnej 
pompowni nie stwierdzono w  próbkach obecności 
zanieczyszczeń innych niż osad czynny o  gęstości 
1010…1015 kg/m3; lepkość cieczy była rzędu lepkości 
wody w temperaturze otoczenia.

Podczas kontrolnego ruchu jednej z  pomp po-
twierdzono szybkie narastanie prądu po ok. 60 s 
pracy i konieczność wyłączenia pompy po 1…3 min 
(zabezpieczenia były odłączone). Oględziny, wyko-
nane po wyciągnięciu pompy ze studni, pokazały 
przyczynę zakłóceń w  pracy pompy. W  szczelinie 
między zewnętrznymi krawędziami łopatek wirnika 
a wykładziną kadłuba były wciśnięte warkocze o dłu-
gości 20…25 cm, splecione z krótkich włókien i zlepio-
ne szlamem. Wirnik, normalnie lekko obracany ręką, 
z trudem można było poruszyć za pomocą stalowego 
drąga. Powierzchnia wykładziny była wyszlifowana 
i widać było na niej liczne rysy. Świadczyło to o dużym 
momencie tarcia powodowanym przez ww. warkocze. 

T E M A T  N U M E R U :  O P T Y M A L I Z A C J A  P R A C Y  P O M P

Pompy Pompownie   1/2022   37   



Przyczyną trwających przez blisko 2 lata kło-
potów był dobór zwykłej pompy śmigłowej, nie-
mającej specjalnie profilowanych końców łopatek, 
uniemożliwiających zakleszczanie się warkoczy. Być 
może w pompowanej cieczy znajdowały się włókna 
(wskutek niewłaściwej technologii oczyszczania lub 
niewłaściwej eksploatacji oczyszczalni ścieków). 
W danym przypadku bezpieczniejsze byłoby zasto-
sowanie pomp diagonalnych (w  studniach) albo 
pomp śmigłowych w wykonaniu uniemożliwiającym 
zakleszczanie się łopatek wirnika.

Problemy związane z erozją kawitacyjną pomp 
zatapialnych „mokrych”

W zbiorniku ścieków oczyszczonych dużej oczysz-
czalni umieszczono 4 pionowe pompy zatapialne 
o parametrach: Qznam = 3000 m3/h, Hznam = 16 m, nznam 
= 990 obr/min, z silnikami Ps = 200 kW. Tylko jed-
na z  pomp miała regulowaną prędkość obrotową. 
Pompy pracowały przy częściowym, zmiennym 
w dość szerokich granicach wynurzeniu ze ścieków, 
co umożliwiały silniki z wewnętrznym chłodzeniem 
(z  płaszczem chłodzącym). Wydajności pomp były 
zmienne w szerokim zakresie Q ≈ 1500…3500 m3/h. 
Poziom lustra wody w zbiorniku zmieniał się o 

pracowały przy częściowym, zmiennym w dość szerokich granicach wynurzeniu ze ścieków, 
co umożliwiały silniki z wewnętrznym chłodzeniem (z płaszczem chłodzącym). Wydajności 
pomp były zmienne w szerokim zakresie Q  1500…3500 m3/h. Poziom lustra wody w 
zbiorniku zmieniał się o  0,4 m od poziomu średniego, przy czym najniższemu poziomowi 
wody odpowiadała najmniejsza wydajność (możliwość pracy w kawitacji zaczątkowej przy 
małych wydajnościach). Wirniki pomp były wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1050. 

Jedną z pomp zdemontowano po przepracowaniu 7200 h. Na wirniku były widoczne 
poważne uszkodzenia, spowodowane z pewnością długotrwałą pracą w kawitacji: na każdej 
łopatce, w odległości ok. 150 mm od krawędzi wlotowej, znajdował się duży przelotowy otwór 
o nieregularnym kształcie – długości ok. 125 mm i szerokości 35-40 mm (fot. 1). 

 Dość podobne ślady erozji (łącznie z perforacją ścianki) pojawiły się na osłonie 
uszczelnienia, stanowiącej górną część leja wlotowego. Prawdopodobną przyczyną kawitacji 
była okresowo zbyt mała wysokość napływu przy jednocześnie zbyt dużej prędkości przepływu 
na wlocie pompy (cs = 6 m/s przy Q = Qznam). Do powstania kawitacji mogło też przyczyniać 
się „rozchodzenie się” charakterystyk H(Q) pompy regulowanej i nieregulowanej podczas ich 
równoległej pracy (zjawisko to omówiono dokładnie w monografiach [3], [5]. 

 

 
FOT. 1 Uszkodzenia kawitacyjne wirnika pompy zatapialnej po ok. 7200 godzinach pracy 

 

Radykalną poprawę sytuacji można by uzyskać wymieniając pompy na inne, o 
większych wydajnościach Qopt, z wirnikami o większych średnicach wlotowych, a więc o 
lepszych właściwościach antykawitacyjnych. Znacznie tańsze rozwiązanie, to − podobnie jak 
poprzednio, powiększenie wysokości Hzn,min, przy której powinna się włączać pierwsza i 
wyłączać ostatnia pompa, ze zmniejszoną przy tym prędkością obrotową. Z powodów 

 0,4 m 
od poziomu średniego, przy czym najniższemu po-
ziomowi wody odpowiadała najmniejsza wydajność 
(możliwość pracy w kawitacji zaczątkowej przy ma-
łych wydajnościach). Wirniki pomp były wykonane 
z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1050.

Jedną z pomp zdemontowano po przepracowaniu 
7200 h. Na wirniku były widoczne poważne uszko-
dzenia, spowodowane z  pewnością długotrwałą 
pracą w  kawitacji: na każdej łopatce, w  odległości 
ok. 150 mm od krawędzi wlotowej, znajdował się duży 
przelotowy otwór o nieregularnym kształcie – długo-
ści ok. 125 mm i szerokości 35-40 mm (fot. 1).

Dość podobne ślady erozji (łącznie z perforacją 
ścianki) pojawiły się na osłonie uszczelnienia, sta-
nowiącej górną część leja wlotowego. Prawdopo-
dobną przyczyną kawitacji była okresowo zbyt mała 
wysokość napływu przy jednocześnie zbyt dużej 

prędkości przepływu na wlocie pompy (cs = 6 m/s 
przy Q = Qznam). Do powstania kawitacji mogło też 
przyczyniać się „rozchodzenie się” charakterystyk 
H(Q) pompy regulowanej i nieregulowanej podczas 
ich równoległej pracy (zjawisko to omówiono dokład-
nie w monografiach [3], [5].

Radykalną poprawę sytuacji można by uzyskać 
wymieniając pompy na inne, o  większych wydaj-
nościach Qopt, z wirnikami o większych średnicach 
wlotowych, a  więc o  lepszych właściwościach an-
tykawitacyjnych. Znacznie tańsze rozwiązanie to 
− podobnie jak poprzednio – powiększenie wysoko-
ści Hzn,min, przy której powinna się włączać pierwsza 
i  wyłączać ostatnia pompa, ze zmniejszoną przy 
tym prędkością obrotową. Z  powodów wymienio-
nych poprzednio, celowe byłoby też zainstalowanie 
drugiej przetwornicy częstotliwości i wcześniejsze 
włączanie drugiej pompy, jeszcze przed osiągnię-
ciem Qs ≈ Qmax.

Ostatecznie wszystkie wirniki wymieniono na 
wykonane ze staliwa DUPLEX (jak w  jednym z  po-
przednich przykładów) oraz podwyższono minimalny 
poziom cieczy w zbiorniku, przy którym pompa po-
winna się włączać i wyłączać z 1,9 m do 2,9 m (Hzn,min 
wzrosło z  1,5 m do 2,5 m). Wprowadzone zmiany 
całkowicie wyeliminowały opisane wyżej problemy.

Zatykanie się wirników pomp wykorzystywanych 
do czyszczenia zbiornika

W dużej przepompowni ścieków normalne czysz-
czenie zbiornika, składającego się z  dwóch komór 
połączonych zasuwą rozdzielającą, odbywało się 
okresowo – po zamknięciu zasuwy i naprzemiennym 
opróżnieniu komór do poziomu minimalnego, a na-
stępnie wypompowaniu reszty ścieków i usunięciu za-
legającego na dnie osadu za pomocą specjalistycznego 
samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kana-
lizacji sanitarnej. Doraźnie jednak czyszczono zbiorniki 
przez kolejne wypompowanie ścieków z każdej komory 
prawie do zera. Ponieważ kraty na dopływie do pom-
powni nie zawsze działały zadowalająco, do zbiorników 
dostawały się elementy, które normalnie powinny za-
trzymywać się na kratach. Skutkiem było dość częste 
zatykanie się wirników pomp (fot. 2). Należy dodać, że 
omawiane pompy miały wirniki 3-łopatkowe, absolut-
nie niezalecane do pompowania ścieków surowych.

Z omawianego przykładu można wyciągnąć na-
stępujące wnioski:
1. Nie należy używać pomp ściekowych do czyszcze-

nia zbiorników, zamiast wykorzystania do tego 
celu specjalistycznego sprzętu.

2. Należy bezwzględnie dbać o prawidłowe, bezawa-
ryjne funkcjonowanie krat, kontrolując w sposób 
ciągły ich działanie. Szczególnie starannie należy 
sprawdzać stan krat po nawalnych deszczach, 
kiedy silne, dynamiczne działanie dużej ilości 
ścieków i wody deszczowej może spowodować wy-

FOT. 1
Uszkodzenia 
kawitacyjne 

wirnika pompy 
zatapialnej po ok. 

7200 godzinach 
pracy
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gięcie krat, utrudniające ich sprawne działanie.
3. Wirniki pomp do ścieków surowych/komunalnych 

powinny być kanałowe (jedno-, a wyjątkowo dwu-
łopatkowe), ewentualnie odśrodkowo-śrubowe [5].
 

Skutki zalania pomp niehermetycznych w wyniku 
awarii przepompowni

W dużej przepompowni ścieków, o średniodobo-
wej wydajności rzędu 80 000 m3/d, pompy były 
umieszczone w  komorze suchej, oddzielonej beto-
nową ścianą od zbiornika ścieków. Niehermetyczny 
zespół pompowy składał się z  pompy i  umieszczo-
nego nad nią silnika elektrycznego, napędzającego 
pompę za pomocą przekładni z paskami klinowymi. 
Masywne kola pasowe pełniły rolę kół zamachowych, 
których zadaniem było spowolnianie procesu wy-
biegu pompy w przypadku zaniku napięcia zasilania 
i łagodzenie uderzenia hydraulicznego.

Poziom posadzki był taki sam jak poziom dna 
zbiornika, w  którym maksymalna wysokość ście-
ków mogła sięgnąć z ≈ 6 m (całkowite wypełnienie 
zbiornika), przy wysokości dopuszczalnej zmax = 4,5 m. 
Najniższy punkt stojana silnika znajdował się ok. 
2,2 m nad posadzką, co – według przypuszczalnego 
założenia projektowego, miało chronić silniki przed 
zalaniem w  przypadku krótkotrwałej, niewielkiej 
awarii. Całkowite zapełnienie zbiornika ścieków, 
a następnie zalanie hali pomp do wysokości 2,2 m, 
trwałoby ok. 10…15 minut, co powinno wystarczyć 
na usunięcie takiej awarii. Niestety, splot kilku nie-
korzystnych okoliczności, trudnych do przewidzenia, 
spowodował awarię znacznie poważniejszą.

Chwilowy zanik napięcia doprowadził do zawie-
szenia się sterowników i w konsekwencji – poważ-
nych zakłóceń w pracy pomp (czasowe ich unieru-
chomienie) oraz klapy odcinającej dopływ ścieków 
do przepompowni. Zbiornik ścieków został w  dość 
krótkim czasie całkowicie wypełniony, zaś ich napór 
hydrauliczny spowodował rozszczelnienie pokrywy 
w stropie zbiornika i wypływ do hali pomp. W ciągu 
15…20 minut silniki pomp zostały zalane, zaś po ok. 40 
minutach pompy przestały pracować1. Aby nie dopu-
ścić do zalania terenów zabudowanych, ścieki zostały 
awaryjnie skierowane do pobliskiej rzeki.

Pomijając wszelkie okoliczności, należy podkre-
ślić, że nie doszłoby do awarii, gdyby w pompowni 
zainstalowane były pompy hermetyczne „suche”, jak 
na rysunku 1b. Zalanie takich pomp nie miałoby żad-
nych negatywnych konsekwencji dla ich dalszej pracy 
z niezmienioną wydajnością. Pompy takie nie mają 
jednak kół zamachowych, a więc zabezpieczenie się 
przed skutkami ewentualnych uderzeń hydraulicznych 
musiałoby być wykonane w inny sposób.

Awaria kolektorów ściekowych prowadzących do 
oczyszczalni „Czajka”

Warto jeszcze wspomnieć o  awarii, o  której 
była mowa w  artykule [4]. Wg raportu Politechniki 

Krakowskiej [7] przyczyną awarii był błąd w  pier-
wotnym projekcie budowy układu przesyłowego, 
polegający na niezaprojektowaniu odpowiedniego 
drenażu umożliwiającego  odprowadzanie nadmiaru 
wody i ścieków z przestrzeni otaczającej rurociągi. 
Podwyższone ciśnienie na zewnątrz nitki B doprowa-
dziło finalnie do podniesienia płyty dociążającej oraz 
uszkodzenia rurociągów A i B. Praprzyczyną awarii 
w 2019 r. było uszkodzenie niefabrycznego łącznika 
między stalowym kolanem a rurociągiem z GRP na 
początku tunelu i  rozszczelnienie tego połączenia. 
Po starannej naprawie, która wyeliminowała (?) te 
czynniki, w 2020 r. doszło do drugiej awarii kilkaset 
metrów dalej, na odcinku niedotkniętym skutkami 
pierwszej. Nie wyjaśniono jednak dotąd, co spowo-
dowało rozszczelnienie naprawionego rurociągu. 

Zapobieganie awariom i niesprawnościom
Na podstawie wieloletnich doświadczeń związa-

nych z  rzeczywiście zaistniałymi awariami, można 
sformułować następujące zalecenia, umożliwiające 
ich uniknięcie w przyszłości:
1. Weryfikacja projektów pompowni przez niezależ-

nych ekspertów oraz kontrola zasadności i  po-
prawności zmian podczas realizacji inwestycji; 
dotyczy to również układu rurociągów przed i za 
pompownią. W szczególności zwracanie uwagi na 
takie elementy projektu, jak: 

• racjonalny dobór parametrów znamionowych 
i liczby pomp,  

• zastosowany sposób regulacji wydajności pomp, 
• poprawne rozmieszczenie pomp w  zbiorniku 

ścieków, 

FOT. 2 
Zatkany 
wlot wirnika 
3-łopatkowego 
pompy ściekowej
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• uwzględnienie w  projekcie zabezpieczeń przed 
uderzeniem hydraulicznym, 

• maksymalna prędkość cieczy w rurociągach oraz 
na wlotach pomp ≤ (cmax)dop, 

• poziomy włączania/wyłączania pomp, które po-
winny być możliwie jak najwyższe.

2. Podczas rozstrzygania przetargów na projekt 
pompowni i/lub dostawę pomp oraz innych 
elementów instalacji decydująca powinna być 
jakość i niezawodność instalacji/urządzenia, nie 
zaś jego niska cena.

3. Wybór pomp od sprawdzonych producentów/
dostawców oraz m.in.:  

• uwzględnianie opinii użytkowników innych, po-
dobnych obiektów,

• zwracanie uwagi na materiały elementów pomp, 
zwłaszcza wirników, pod kątem odporności na 
erozję kawitacyjną, 

• zwracanie szczególnej uwagi na charakterystyki 
pomp, w tym na nadwyżkę NPSH3.

4. Prowadzenie racjonalnej eksploatacji pomp, 
urządzeń i całej pompowni, zwłaszcza: 

• przestrzeganie instrukcji obsługi poszczególnych 
urządzeń i całego obiektu, ale też ich krytyczna 
ocena i wprowadzanie celowych korekt wynika-
jących z użytkowania,

• kontrolowanie, czy pompy pracują w  zakresie 
dopuszczalnych wydajności; będzie to ułatwio-
ne, jeśli za każdą pompą będzie zainstalowany 
przepływomierz (dotyczy dużych pompowni) oraz 
miernik mocy silnika napędowego,  

• wyeliminowanie czyszczenia zbiornika ścieków 
przez obniżanie „do zera” poziomu ścieków 
w zbiorniku,  

• sprawdzanie, czy włączone jest urządzenie UPS 
zapewniające nieprzerwane działanie kompute-
rowego sterowania pracą pompowni w przypadku 
awarii zasilania elektrycznego pompowni,

• kontrolowanie i ew. korygowanie działania alar-
mów akustycznych i wizualnych (np. przepełnie-
nie zbiornika ścieków, wypadnięcie z pracy jednej 
z pomp itp.),

• kontrolowanie prawidłowego, bezawaryjnego 
działania krat na wlocie pompowni.

5. Analizowanie przyczyn i  skutków dotychczaso-
wych awarii, także w innych obiektach.

6. Postulowanie inwestorom/właścicielom pom-
powni uzasadnionej konieczności wykonania 
większych remontów i/lub modernizacji obiektu 
lub jego części.
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Przypis
1 Po przywróceniu zasilania i ponownym uruchomieniu 

pompy pracowały jeszcze przez ok. 40 minut, lecz ze 
znacznie zmniejszonymi wydajnościami, prawdopodob-
nie wskutek częściowego zatkania wlotów wirników.
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LEWA ecofl ow ® – wyznacza nowe standardy pomp dozujących.

Przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy czy energetyczny, aplikacje próżniowe, wysokociśnienio-
we i inne. Każda branża wymaga odpowiedniej pompy dozującej. Seria pomp membranowych i nurniko-
wych LEWA ecofl ow łączy różne rozmiary przekładni z różnymi wielkościami głowic dozujących. Całkowite 
bezpieczeństwo zapewnia opatentowany system ochrony membrany DPS (Diaphragm Protection System). 
70 lat doświadczenia pozwala oferować naszym klientom rozwiązania szyte na miarę, poparte wiedzą 
procesową naszych ekspertów oraz ciągły rozwój produktów.
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P.B.W. „Hydro-Pomp” Sp. z o.o.

Zwiększenie wymaganego zakresu pracy pomp przepływowych, zwłaszcza 
w kierunku mniejszych wydajności, może przyczynić się do pojawienia różnych 
eksploatacyjnych problemów, istotnych z punktu widzenia niezawodności, 
a często trudnych do zdiagnozowania w warunkach instalacji o pracy ciągłej. 
Takim problemem jest niestabilna praca pompy – zjawisko szczególnie groźne 
w dużych instalacjach, ze względu na występujące wówczas duże masy, siły 
i energie.

GDY WYSTĘPUJE 
NIESTABILNA PRACA
Ustalenie przyczyn nadmiernych drgań instalacji pompy
zasilającej bloku energetycznego o dużej mocy

W  artykule przedstawiono przypadek, 
w którym w czasie pracy bloku przy czę-
ściowym obciążeniu, ujawnił się obszar 

pracy pompy zasilającej, w  którym występowały 
wyraźne pulsacje parametrów przepływowych 
i stanu dynamicznego pompy, jak i  instalacji hy-
draulicznej kotła. Pojawiały się one pomimo że 

pompa pracowała stosunkowo daleko od granicy 
minimum wydajności określonej przez producenta 
pompy [1].

Schemat układu wody zasilającej 
Na rys. 1 przedstawiono uproszczony schemat 

układu wody zasilającej. W  dalszych rozważaniach 

Fo
t. 

12
3r

f/
zd

. i
lu

st
ra

cy
jn

e
T E M A T  N U M E R U :  O P T Y M A L I Z A C J A  P R A C Y  P O M P

42   Pompy Pompownie   1/2022



pompę wstępną i  pompę główną traktowano jako 
jeden obiekt.

Analiza pracy pompy i instalacji
Wstępna analiza oparta na dokumentacji, zapi-

sach parametrów pracy oraz wizji lokalnej pozwo-
liła wykluczyć niestabilną pracę któregoś elementu 
układu hydraulicznego (np. klapy zwrotnej) jako 
możliwego źródła pulsacji. Bardzo szczegółowa ana-
liza układu sterowania bloku wykazała, że również 
nie jest on źródłem pulsacji.

Do analizy przebiegu pulsacji wykorzystano 
wskazania Q1 (rys. 1) przepływomierza zabudowanego 

możliwie blisko pompy ze względu na dynamiczny 
charakter zjawisk. 

Na rys. 2 i 3 pokazano pełne zapisy parametrów 
zarejestrowane z  sekundową częstością. Rys. 2 
przedstawia zapis parametrów w czasie, natomiast 
rys. 3 – punkty tylko z dwóch pełnych cykli w ukła-
dzie charakterystyki przepływowej pompy H=f(Q), 
gdzie wysokość podnoszenia jest reprezentowana 
przez spiętrzenie ∆pp, natomiast wydajność przez 
(∆pQ1)0,5. Parametry pokazane na rys. 3 zostały zre-
dukowane na obroty 3200 obr/min. Również na tym 
rysunku można ocenić szybkość zmian, wiedząc, że 
odległość czasowa kolejnych punktów wynosi 1 s. 
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Schemat układu wody zasilającej  

 

Na rys. 1 przedstawiono uproszczony schemat układu wody zasilającej. W dalszych rozważaniach pompę wstępną i pompę główną traktowano 

jako jeden obiekt. 

 

 

RYS. 1
Uproszczony 
schemat 
analizowanego 
układu

RYS. 2
Pełny zapis 
przykładowego 
przebiegu 
podstawowych 
parametrów 
pompy wykonany 
z częstotliwością 
1 Hz
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RYS. 3
Parametry pompy 

w układzie 
charakterystyki 

przepływowej 
pompy 

∆pp=f((∆pQ1)0,5), 
zarejestrowane 

w czasie 
dwóch cykli, 

zredukowane na 
umownie przyjętą 

wartość: 3200 
obr/min
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RYS. 3 Parametry pompy w układzie charakterystyki przepływowej pompy 

pQ1 ,  zarejestrowane w czasie dwóch cykli zredukowane na umownie przyjętą 

wartość: 3300 obr/min 

 

Pulsacja rozpoczyna się spadkiem zarówno wydajności, jak i spiętrzenia pompy, co 

skutkuje zmniejszeniem obciążenia turbiny napędzającej pompę i wzrostem prędkości 

obrotowej. Z kolei spadek wydajności wywołuje reakcję układu sterowania w postaci polecenia 

zwiększenia obrotów. W rezultacie zwiększania obrotów w pewnym momencie następuje 

stosunkowo gwałtowny wzrost wydajności i spiętrzenia pompy, skutkujący zwiększeniem 

obciążenia turbiny, a więc zmniejszeniem obrotów. Zwiększenie ilości wody do kotła ponad 

potrzeby powoduje reakcje układu sterowania w postaci polecenia zmniejszenia obrotów 

turbiny pompy. Zespół pracuje poprawnie przez około 30 sekund pokrywając aktualne 

zapotrzebowanie wody przez kocioł, następnie rozpoczyna się kolejny cykl od spadku 

wydajności i spiętrzenia pompy. Należy brać pod uwagę, że położenie punktów, zwłaszcza przy 

gwałtownych zmianach parametrów, jest przybliżone ze względu na sekundową częstotliwość 

ich rejestracji. 

Rys. 3 sugeruje, że w tym obszarze występuje brak monotoniczności przebiegu 

charakterystyki. Jest to jeszcze wyraźniej widoczne na rys. 4, na którym pokazano punkty 

pomiarowe w układzie podobnym, jak na rys. 3, jednak z wielu kolejnych cykli. Takie 

zestawienie pozwoliło na wyznaczenie linii średniej, którą można traktować jako przybliżony 

przebieg fragmentu statycznej charakterystyki pompy. Przybliżenie wynika z wykorzystania 

parametrów zarejestrowanych w stanach dynamicznych w odniesieniu do charakterystyki 
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Łączna analiza obu rysunków pozwala na prześle-
dzenie procesu i sformułowanie wniosków.

Pulsacja rozpoczyna się spadkiem zarówno 
wydajności, jak i  spiętrzenia pompy, co skutkuje 
zmniejszeniem obciążenia turbiny napędzającej 
pompę i  wzrostem prędkości obrotowej. Z  kolei 
spadek wydajności wywołuje reakcję układu ste-
rowania w postaci polecenia zwiększenia obrotów. 
W rezultacie tego zwiększania w pewnym momencie 

następuje stosunkowo gwałtowny wzrost wydajno-
ści i spiętrzenia pompy, co wpływa na zwiększenie 
obciążenia turbiny, a  więc zmniejszenie obrotów. 
Zwiększenie ilości wody do kotła ponad potrzeby 
powoduje reakcje układu sterowania w  postaci 
polecenia zmniejszenia obrotów turbiny pompy. 
Zespół pracuje poprawnie przez około 30 sekund, 
pokrywając aktualne zapotrzebowanie wody przez 
kocioł, następnie rozpoczyna się kolejny cykl od 
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statycznej oraz pewnymi odstępstwami od wymogów jakie powinny spełniać stanowiska 

badawcze.  
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spadku wydajności i spiętrzenia pompy. Należy brać 
pod uwagę, że położenie punktów, zwłaszcza przy 
gwałtownych zmianach parametrów, jest przybli-
żone ze względu na sekundową częstotliwość ich 
rejestracji.

Rys. 3 sugeruje, że w tym obszarze występuje brak 
monotoniczności przebiegu charakterystyki. Jest 
to jeszcze wyraźniej widoczne na rys. 4, na którym 
pokazano punkty pomiarowe w układzie podobnym 
jak na rys. 3, jednak z  wielu kolejnych cykli. Takie 

zestawienie pozwoliło na wyznaczenie linii średniej, 
którą można traktować jako przybliżony przebieg 
fragmentu statycznej charakterystyki pompy. 
Przybliżenie wynika z  wykorzystania parametrów 
zarejestrowanych w stanach dynamicznych w odnie-
sieniu do charakterystyki statycznej oraz pewnych 
odstępstw od wymogów, jakie powinny spełniać 
stanowiska badawcze. 

Zachowanie układu pompowego podczas pracy 
staje się w pełni zrozumiałe, jeżeli zestawi się charak-
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 Zestawienie przebiegów (rys. 5) i charakterystyk (rys. 6) pozwala poprawnie 

zinterpretować zachowanie układu wody zasilającej w czasie pracy z pulsacjami. Taki stan 

wynika ze współpracy pompy o niestatecznej charakterystyce z instalacją o płaskiej 

charakterystyce przy jednoczesnej zmianie obrotów pompy [3]. Szybkie skokowe spadki i 

wzrosty wydajności wynikają z przeskoków punktów pracy między przeciwległymi punktami 

„siodełka”. Identyfikację punktów na obu wykresach umożliwia podany czas. 

 

 
RYS. 5 Zapis parametrów przepływowych w czasie obejmujący dwa cykle 

 

 
RYS. 6 Wędrówka punktów współpracy pompy z instalacją hydrauliczną kotła dla 

pierwszego z cykli przedstawionych na rys. 3 
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Wędrówka 
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RYS. 7
Porównanie 

firmowej 
charakterystyki 

pompy i jej 
fragmentu 

wyznaczonego na 
podstawie zapisów 

z instalacji. 
Zaznaczono 

również minimalną 
wydajność 

określoną przez 
producenta pompy

terystykę pompy i instalacji. Zestaw rejestrowanych 
parametrów pracy pozwalał na wyznaczenie charak-
terystyki hydraulicznej kotła dla przyjętych założeń: 
•  charakterystyka wykazuje kwadratową zależność 

od natężenia przepływu reprezentowanego w tym 
przypadku przez wielkość (∆pQ)0,5,

•  część statyczna wysokości podnoszenia jest okre-
ślona różnicą ciśnień w zbiorniku wody zasilającej 
(pzwz) i w przekroju przed przegrzewaczem pary 
(ppp) – rys. 1.
W rezultacie uzyskano zależność:
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statycznej oraz pewnymi odstępstwami od wymogów jakie powinny spełniać stanowiska 

badawcze.  
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pracy. Współczynnik 𝑎𝑎 jest odpowiednikiem wysokości niwelacyjnej. Obliczona wartość c=1 
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gdzie:
a,b,c – współczynniki w równaniu określone na 

podstawie zarejestrowanych parametrów pracy. 
Współczynnik a  jest odpowiednikiem wysokości 
niwelacyjnej. Obliczona wartość c=1 potwierdziła 
słuszność przyjętych założeń.

Zestawienie przebiegów (rys. 5) i charakterystyk 
(rys. 6) pozwala poprawnie zinterpretować zachowa-
nie układu wody zasilającej w czasie pracy z pulsa-
cjami. Taki stan wynika ze współpracy pompy o nie-
statecznej charakterystyce z  instalacją o  płaskiej 
charakterystyce przy jednoczesnej zmianie obrotów 
pompy [3]. Szybkie skokowe spadki i wzrosty wydaj-
ności wynikają z przeskoków punktów pracy między 
przeciwległymi punktami „siodełka”. Identyfikację 
punktów na obu wykresach umożliwia podany czas.

Skorygowana charakterystyka pompy
Na rys. 7 pokazano wyznaczony na podstawie 

zapisów systemu nadzoru pracy bloku fragment 
charakterystyki przepływowej na tle charakterystyki 
podanej przez producenta pompy. Rozbieżności w po-
łożeniu obu krzywych mogą wynikać z  przyjętych 
założeń, jednak nie podważają faktu występowania 
lokalnej niestateczności [4]. Widać również, że obszar 

wystąpienia „siodełka” leży stosunkowo daleko od 
minimalnego przepływu dopuszczonego przez pro-
ducenta i w istotny sposób ogranicza eksploatacyjny 
zakres pracy pompy.

***

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że 
przyczyną pracy pompy z  wyraźnymi pulsacjami 
jest lokalne zakłócenie monotoniczności jej charak-
terystyki w  zestawieniu z  płaską charakterystyką 
instalacji hydraulicznej kotła (rys. 6).

Należy więc stwierdzić, że nie można uniknąć pul-
sacji przez dokonanie zmian w systemie sterowania, 
a jedynym sposobem jest unikanie pracy w obszarze 
pulsacji, przy tym nie dopuszczając do pracy pompy 
z wydajnością mniejszą od granicznej.

Wyznaczona krzywa określająca granicę stabilnej 
pracy pompy w bardzo istotnym stopniu ogranicza 
dopuszczalne pole pracy pompy.

Likwidacja efektu „siodełka” wymaga przeprowa-
dzenia modernizacji pompy wody zasilającej. Wyma-
gana jest przy tym dokładna znajomość geometrii 
układu przepływowego pompy przed modernizacją.

Opisany przypadek zwraca uwagę na koniecz-
ność stawiania wymagań co do monotoniczności 
charakterystyk pomp, zarówno na etapie formuło-
wania warunków zamówienia, jak i  w  trakcie prób 
odbiorowych. Szczególnie jest to wymagane w przy-
padku dużych bloków, których znaczne moce pomp 
skłaniają producentów do ograniczenia czasu prób.

Należy również stwierdzić, że chociaż obecnie pro-
wadzona jest powszechnie rejestracja parametrów 
pracy pomp i instalacji, to w praktyce nie ma w tych 
zapisach wielu istotnych informacji. Szczególnie 
brakuje tych o pulsacji parametrów, zwłaszcza przy 
stosunkowo niewielkiej amplitudzie. Wynika to ze 
znacznych stałych czasowych zastosowanych prze-
tworników i rejestracji parametrów ze zbyt małą czę-
stotliwością. Przyczyną istotnych braków informacji 
jest również stosowany powszechnie przy zapisach 
tzw. deadband, czyli ignorowanie w zapisach zmian 
parametrów mniejszych od pewnych arbitralnie przy-
jętych wartości [2]. Taki zabieg pozwala na znaczne 
oszczędności miejsca zajmowanego przez zapisy, 
ale uniemożliwia wiarygodną diagnozę w  przypad-
ku wystąpienia pulsacji, zwłaszcza o  niewielkich 
amplitudach.
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W ostatnich latach opublikowane zostały obszerne doniesienia o korzystnym 
wpływie zaostrzenia łopatek wirnika odśrodkowego po stronie biernej na 
parametry pracy pompy [1, 2], w szczególności zaś o wzroście wysokości 
podnoszenia pompy. 
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Ponieważ od wielu lat w Grupie Powen-Wafapomp 
w taki właśnie sposób osiąga się, w razie potrze-
by, zwiększenie wysokości podnoszenia pomp 

odśrodkowych o różnych parametrach, autorzy zde-
cydowali się przedstawić i omówić wybrane wyniki.

Wprowadzenie teoretyczne
Podczas przepływu cieczy przez kanały międzyło-

patkowe obracającego się wirnika pompy odśrodko-
wej, wskutek oddziaływania na ciecz siły Coriolisa i sił 
odśrodkowych, powstaje różnica ciśnień między stro-
ną czynną łopatki oraz stroną bierną łopatki poprze-
dzającej. Ponieważ jednak wzdłuż okręgu o stałym pro-
mieniu suma energii potencjalnej (ciśnienia) i energii 
kinetycznej cieczy jest stała, przeto powstała różnica 
ciśnień musi wywoływać stosowne zmiany prędkości 
cieczy. Tak więc prędkość względna cieczy po stronie 
czynnej łopatki jest (na tym samym promieniu) znacz-
nie mniejsza niż po stronie biernej. Charakter zmian 
prędkości względnych cieczy w i ciśnień p wewnątrz 
kanału międzyłopatkowego przedstawiono poglądo-
wo na rysunku 1. Natomiast na rysunku 2 – rozkład 
prędkości względnych w cieczy doskonałej w obrębie 
kanału oraz prędkości względnych w2 na średnicy 
zewnętrznej wirnika. Charakterystyczna jest skokowa 
zmiana prędkości w i w2 po obu stronach łopatki.

Rozkład prędkości względnych cieczy rzeczywistej 
będzie z oczywistych względów różnić się, zwłaszcza 
na średnicy zewnętrznej wirnika. O ile w obrębie części 
kanału międzyłopatkowego ograniczonej łopatkami 
(„zaciemnionej” na rysunku 2) ciecz jest „prowadzona” 
pomiędzy łopatkami i różnice prędkości względnych 
będą spowodowane głównie obecnością warstw przy-
ściennych w przypadku przepływu cieczy rzeczywistej, 
to w strefie dopływowej kanału, a zwłaszcza wypływu 
(wzdłuż strony czynnej łopatki), należy spodziewać się 
znacznych różnic. 

Parametry pracy pompy z wirnikiem odśrodkowym 
zależą od prędkości cieczy na wypływie i dopływie wir-
nika, który nie jest znany. W związku z tym stosuje się 
tzw. jednowymiarową teorię przepływu cieczy przez 
wirnik [3, 4], która zakłada, że cząstka cieczy doskonałej 
przepływająca przez kanał międzyłopatkowy wzdłuż 
środkowej (jakkolwiek bliżej nieokreślonej) linii prądu 

kanału skupia w sobie całe natężenie przepływu cieczy 
przepływającej przez kanały międzyłopatkowe wirnika. 
Przy takim założeniu teoretyczna wysokość podnosze-
nia pompy Hth będzie zależeć od prędkości cieczy dopły-
wającej do wirnika i opuszczającej wirnik – na początku 
i na końcu linii środkowej kanału (rys. 3). 

Teoretyczną wysokość podnoszenia Hth pompy 
z wirnikiem o konkretnej liczbie łopatek (z) o umiar-
kowanej grubości, przetłaczającej ciecz doskonałą, 
określają równania [3, 4]: 
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w których prędkość c2u jest składową obwodową zaś prędkość c2m jest składową merydionalną 
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określa wzór:  
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w którym ηh jest sprawnością hydrauliczną pompy, zaś jej wartość zależy od wielkości sumy 
strat hydraulicznych związanych z przepływem cieczy rzeczywistej przez pompę. 
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RYS. 1
Charakter zmian prędkości względnych cieczy (w) i ciśnień (p) 
wewnątrz kanału międzyłopatkowego pompy odśrodkowej
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Równania (1) i (2) są słuszne, gdy ciecz dopływa do 
wirnika bez zawirowania wstępnego. Teoretyczna wy-
sokość podnoszenia pompy Hth zwiększa się w miarę 
wzrostu składowej obwodowej prędkości absolutnej 
cieczy c2u (przy czym c2u = u2 - c2m ctg β2ł).

Użyteczną wysokość podnoszenia H pompy prze-
tłaczającej ciecz rzeczywistą (lepką) określa wzór: 
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do kierunku obwodowego zwiększy się do wartości 
β2 + αf, (rys. 6). Jednocześnie wzrośnie powierzchnia 
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sąsiadujących łopatek, jak i mierzona między nimi 
wzdłuż obwodu wirnika (rys. 6 i rys. 7). Powoduje to 
zmniejszenie się składowej merydionalnej prędkości 
absolutnej cieczy c2m na wypływie z  wirnika. Oba 
wymienione powody są przyczyną wzrostu prędkości 
absolutnej cieczy c2f na końcu zaostrzonej łopat-
ki – po jej stronie biernej, co wynika wprost z ry-
sunku 8. Gdyby nawet jednak wskutek bezwładności 
cieczy prędkość w2f ≈ w2 (koniec wektora prędkości 
w2f sięgałby nawet punktu P) to nadal składowa 
obwodowa prędkości absolutnej c2uf > c2u. Tak więc 
wskutek zaostrzenia łopatek wirnika po stronie 
biernej, uśredniony kąt β2 nachylenia wektora 
prędkości absolutnej cieczy na końcu linii środkowej 
kanału międzyłopatkowego zmniejszy się, zaś pręd-

kość absolutna wzrośnie – (rys. 9). Zbyt duży wzrost 
energii kinetycznej cieczy nie jest jednak korzystny, 
gdyż jej przemiana w energię potencjalną ciśnienia 
generuje straty. Jednak w  analizowanej sytuacji, 
przy takiej samej wydajności pompy, wzrostowi 
prędkości względnych cieczy po stronie biernej ło-
patki musi towarzyszyć pewne zmniejszenie prędko-
ści cieczy po stronie czynnej, co będzie się wiązało ze 
wzrostem ciśnienia (rys. 1). Można więc spodziewać 
się zwiększenia sprawności hydraulicznej pompy 
oraz wzrostu sprawności całkowitej.
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RYS. 9
Zmiana trójkąta 
prędkości na 
wypływie wirnika 
po zaostrzeniu 
łopatek po stronie 
biernej (indeks „f” 
dotyczy łopatki 
zaostrzonej)

RYS. 12
Charakterystyki 
wysokości 
podnoszenia H = f 
(Q) pompy A.
Kolor niebieski
– łopatki 
zaostrzone, kolor 
brązowy – łopatki 
pełne

RYS. 10
Wirnik pompy A (przekrój merydionalny)

RYS. 11
Wirnik pompy OZ (przekrój merydionalny)
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Charakterystyki pomp odśrodkowych z wirnikami 
o zaostrzonych końcach łopatek

Przedstawiono dla porównania charakterystyki 
dwóch pomp odśrodkowych z wirnikami o łopatkach 
zaostrzonych po stronie biernej, różniących się za-
sadniczo wydajnością i mocą.   

Pompa A jest jednostopniową pompą odśrodkową 
o parametrach optymalnych Q = 40 m3/h (0,011 m3/s); 
H = 30,2 m: P = 5,0 kW; η = 0,65; n = 2940 obr/min; 
kinematyczny wyróżnik szybkobieżności nQ = 24.

Podstawowe cechy geometryczne wirnika (rys. 
10): d2 = 0,213 m; b2/d2 = 0,047; s/d2 = 0,0235, z = 6.  

Pompa OZ jest jednostopniową pompą odśrod-
kową o  parametrach optymalnych Q = 1200 m3/h 
(0,333 m3/s); H = 75,2 m: Pu = 245,8 kW, P = 314,7 kW; 
η = 0,78; n = 1488 obr/min; kinematyczny wyróżnik 
szybkobieżności nQ = 22,6.

Podstawowe cechy geometryczne wirnika (rys. 11): 
d2 = 0,500 m; b2 / d2 = 0,09; s/ d2 = 0,014, z = 7. 

W obu tych pompach zaostrzono łopatki po stronie 
biernej, zwiększając kąt wypływowy β2ł o kąt αf ≈10°.

Przed zaostrzeniem łopatek parametry pracy 
pompy OZ przy wydajności Q = 1200 m3/h (0,333 m3/s) 
wynosiły H = 68,3 m, Pu = 223,1 kW, P = 291,1 kW, η = 
0,765. W przypadku obu pomp porównano charakte-
rystyki pompy z wirnikiem o łopatkach zaostrzonych 
oraz z wirnikiem bez zaostrzonych łopatek.

Na rysunkach 12, 13 i 14 przedstawiono charaktery-
styki wysokości podnoszenia H = f (Q), mocy na wale 
P = f (Q) oraz sprawności η = f (Q) pompy A. Natomiast 
na rysunkach 15, 16 i 17 pokazano charakterystyki H 
= f (Q), P = f (Q) oraz η = f (Q) pompy OZ.

W  obu pompach zaostrzenie łopatek wirników 
po stronie biernej spowodowało przesunięcie się 
charakterystyk wysokości podnoszenia w kierunku 
większych wartości. W przypadku pompy A wysokość 
podnoszenia przy optymalnej wydajności zwiększy-
ła się o  ∆H = 3,2 m (względna zmiana o  11,8%), zaś 
w przypadku pompy OZ zwiększyła się o ∆H = 6,9 m 
(względna zmiana o 10%).

Charakterystyki przepływu H = f (Q) każdej z pomp 
są zawsze stateczne (niezależnie od zaostrzenia ło-
patek), zaś wysokości podnoszenia przy Q = 0 bardzo 
niewiele różniły się między sobą.

W obu pompach zaostrzenie łopatek spowodowało 
zwiększenie poboru mocy, czego przyczyną jest wzrost 
wysokości podnoszenia pompy po zaostrzeniu łopatek. 
Charakterystyki mocy P = f (Q) nieprzerwanie się wzno-
szą, nie osiągając punktu maksymalnego poboru mocy.

Porównując charakterystyki sprawności obu 
pomp, można zauważyć, że w  przypadku pompy 
A (o małej wydajności i mniejszym wyróżniku szyb-
kobieżności) charakterystyki sprawności niewiele się 
różnią, zaś przy optymalnej wydajności maksymalne 
wartości sprawności są takie same, jednak zakres 
wysokiej sprawności pompy z  wirnikiem o  łopat-
kach zaostrzonych jest znacznie szerszy. Natomiast 
w przypadku pompy OZ (o dużej wydajności i większym 
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RYS. 13
Charakterystyki mocy na wale P = f (Q) pompy A.
Kolor niebieski – łopatki zaostrzone, kolor brązowy – łopatki pełne

RYS. 14
Charakterystyki sprawności η = f (Q) pompy A.
Kolor niebieski – łopatki zaostrzone, kolor brązowy – łopatki pełne

RYS. 15
Charakterystyki wysokości podnoszenia H = f (Q) pompy OZ.
Kolor niebieski – łopatki zaostrzone, kolor brązowy – łopatki pełne
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wyróżniku szybkobieżności) w punkcie optymalnej 
sprawności pompa z wirnikiem o zaostrzonych ło-
patkach osiąga nieco wyższą sprawność (o około 1,5 
punktu procentowego), zaś przedział występowania 
wysokiej sprawności jest wtedy relatywnie szerszy.

Znajomość parametrów pompy odśrodkowej 
umożliwia przybliżone określenie sprawności hy-
draulicznej pompy. 

Sprawność całkowitą pompy η można powiązać 
ze sprawnościami składowymi (hydrauliczną ηh oraz 
objętościową ηv) zależnością [5]

 4

Charakterystyki przepływu H = f (Q) każdej z pomp są zawsze stateczne (niezależnie od 
zaostrzenia łopatek), zaś wysokości podnoszenia przy Q = 0 bardzo niewiele różniły się między 
sobą. 

W obu pompach zaostrzenie łopatek spowodowało zwiększenie poboru mocy, czego 
przyczyną jest wzrost wysokości podnoszenia pompy po zaostrzeniu łopatek. Charakterystyki 
mocy P = f (Q) nieprzerwanie się wznoszą, nie osiągając punktu maksymalnego poboru mocy. 

Porównując charakterystyki sprawności obu pomp, można zauważyć, że w przypadku 
pompy A (o małej wydajności i mniejszym wyróżniku szybkobieżności) charakterystyki 
sprawności niewiele się różnią, zaś przy optymalnej wydajności maksymalne wartości 
sprawności są takie same, jednak zakres wysokiej sprawności pompy z wirnikiem o łopatkach 
zaostrzonych jest znacznie szerszy. Natomiast w przypadku pompy OZ (o dużej wydajności i 
większym wyróżniku szybkobieżności) w punkcie optymalnej sprawności pompa z wirnikiem o 
zaostrzonych łopatkach osiąga nieco wyższą sprawność (o około 1,5 punktu procentowego), 
zaś przedział występowania wysokiej sprawności jest wtedy relatywnie szerszy. 

Znajomość parametrów pompy odśrodkowej umożliwia przybliżone określenie 
sprawności hydraulicznej pompy.  

Sprawność całkowitą pompy η można powiązać ze sprawnościami składowymi 
(hydrauliczną ηh oraz objętościową ηv) zależnością [5] 
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   jest stosunkiem strat mocy tarcia wirnika o ciecz Pm do mocy  

                               użytecznej pompy Pu. 
Straty mocy tarcia zamkniętego wirnika odśrodkowego o ciecz Pf można obliczać z  
rekomendowanej zależności [3] 
 
                               Pf    =  1,25 10‐10  ρ n3   d2 5       (kW)                                 (8)  
 
w której: ρ (kg/m3 ), n (obr/min), d2 (m). 
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Aby ocenić wpływ zaostrzenia łopatek wirnika po stronie biernej na sprawność hydrauliczną 
pompy przy wydajności optymalnej, w pierwszej kolejności oszacowano wielkość mocy 
traconej na pokonanie oporów tarcia mechanicznego w uszczelnieniach ślizgowych na 
poziomie Pm ≈ 7 kW. Następnie z wzoru (8) obliczono moc traconą na tarcie wirnika 
odśrodkowego o wodę Pf = 12,87 kW. 

Obliczone wartości udziału strat mechanicznych αm w mocy na wale pompy, dla 
pompy z wirnikiem bez zaostrzonych łopatek i po ich zaostrzeniu, odpowiednio wynoszą 0,022 
i 0,024.   
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 jest stosunkiem strat mocy tarcia wirnika 
o ciecz Pf do mocy użytecznej pompy Pu.

Straty mocy tarcia zamkniętego wirnika odśrod-
kowego o ciecz Pf można obliczać z  rekomendowanej 
zależności [3]
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Znajomość parametrów pompy odśrodkowej umożliwia przybliżone określenie 
sprawności hydraulicznej pompy.  
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Aby ocenić wpływ zaostrzenia łopatek wirnika po stronie biernej na sprawność hydrauliczną 
pompy przy wydajności optymalnej, w pierwszej kolejności oszacowano wielkość mocy 
traconej na pokonanie oporów tarcia mechanicznego w uszczelnieniach ślizgowych na 
poziomie Pm ≈ 7 kW. Następnie z wzoru (8) obliczono moc traconą na tarcie wirnika 
odśrodkowego o wodę Pf = 12,87 kW. 
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(9)

Aby ocenić wpływ zaostrzenia łopatek wirnika po 
stronie biernej na sprawność hydrauliczną pompy przy 
wydajności optymalnej, w pierwszej kolejności oszaco-
wano wielkość mocy traconej na pokonanie oporów 
tarcia mechanicznego w uszczelnieniach ślizgowych 
na poziomie Pm ≈ 7 kW. Następnie z wzoru (8) obliczono 
moc traconą na tarcie wirnika odśrodkowego o wodę 
Pf = 12,87 kW.

Obliczone wartości udziału strat mechanicznych 
αm w mocy na wale pompy, dla pompy z wirnikiem bez 
zaostrzonych łopatek i po ich zaostrzeniu, odpowiednio 
wynoszą 0,022 i 0,024.  

Obliczone wartości stosunku αf strat mocy na tarcie 
zamkniętego wirnika o ciecz do mocy użytecznej pom-
py, dla pompy z wirnikiem bez zaostrzonych łopatek i po 
ich zaostrzeniu, odpowiednio wynoszą 0,0577 i 0,0523.  

Obliczone wartości iloczynu sprawności hydraulicz-
nej i objętościowej w przypadku pompy z wirnikiem bez 
zaostrzonych łopatek i po ich zaostrzeniu odpowiednio 
wynoszą ηh.ηv = 0,820 i ηh.ηv = 0,835.  

Jeżeli założyć sprawność objętościową pompy ηv = 
0,98 (niezależnie od zaostrzenia łopatek), to sprawność 
hydrauliczna pompy z wirnikiem bez zaostrzonych 
łopatek i po ich zaostrzeniu odpowiednio wynosi ηh = 
0,820 i ηh = 0,835.  

Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że 
w przypadku pompy OZ (o dużej wydajności i większym 
wyróżniku szybkobieżności) wzrostowi wysokości 
podnoszenia pompy po zaostrzeniu łopatek wirnika 
po stronie biernej towarzyszyło zwiększenie sprawno-
ści całkowitej pompy oraz sprawności hydraulicznej.
Natomiast w przypadku pompy A (o małej wydajności 
i mniejszym wyróżniku szybkobieżności) zwiększyła się 
wysokość podnoszenia, jednak bez zmiany sprawności.
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RYS. 16
Charakterystyki mocy na wale P = f (Q) pompy OZ.
Kolor niebieski – łopatki zaostrzone, kolor brązowy – łopatki pełne

RYS. 17
Charakterystyki sprawności η = f (Q) pompy OZ. 
Kolor niebieski – łopatki zaostrzone, kolor brązowy – łopatki pełne
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PRZEBUDOWA
SYSTEMU
ODWODNIENIA
pod nowe fronty zwałowe w KWB Turów
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Przebudowa systemu odwodnienia polegała m.in. na likwidacji pompowni 
i układu rowów oraz budowie nowego systemu drenaży wraz ze studniami 
głębinowymi oraz instalacją elektryczną. Jak przebiegła ta inwestycja?
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Kopalnia Węgla Brunatnego Turów jest zakładem 
górniczym, który prowadzi eksploatację od 75 
lat. Obecnie zlewnia obszaru zajmuje 28,37 km². 

Wyszczególniono w nim zlewnie:
• wschodnią,
• zachodnią,
• północną.

W północno-wschodnim rejonie odkrywki KWB 
Turów istnieje teren poeksploatacyjnego wyrobiska 
górniczego, który dzierżawi Elektrownia Turów. Do 
końca 2014 roku obszar ten był wypełniany odpadami 
w ramach odzysku odpadów paleniskowych w proce-
sie R5/R14. Aktualnie jest zrekultywowany. 

W ramach dzierżawionego terenu służby Elektrowni 
Turów prowadziły eksploatację urządzeń hydrotech-
nicznych, które miały za zadanie przejęcie wód po-
wierzchniowych i odsiąkowych. Układ ten obejmował 
następujące elementy:
• ujęcia wód odsiąkowych i powierzchniowych wraz 

z siecią rowów i drenaży,
• zbiorniki nr 2, 3, 4, 5,
• pompownię wód powierzchniowych i odsiąkowych,
• rurociągi tłoczne.

Charakterystyka urządzeń odwodnienia
System rowów ujmował i  sprowadzał wody po-

wierzchniowe spływające z terenu oraz wody wypływa-
jące przez zbieracze, z systemu drenaży podzwałowych.

Zbiornik nr 2
• 109,00 m n.p.m. – rzędna dna zbiornika,
• 112,50 m n.p.m. – rzędna maksymalnego poziomu 

eksploatacyjnego,
• 29 900 m³ – maksymalna objętość projektowa.

Zbiornik nr 3
• 103,50 m n.p.m. – rzędna dna zbiornika,
• 106,35 m n.p.m. – rzędna maksymalnego poziomu 

eksploatacyjnego,
• 12 000 m³ - maksymalna rzędna projektowa.

Zbiornik nr 4
• 104,50 m n.p.m. – rzędna dna zbiornika,
• 106,20 m n.p.m. – rzędna maksymalna zwiercia-

dła wody,
• 3 000 m³ - maksymalna objętość projektowa.

Zbiornik nr 5
• 103,20 m n.p.m. – rzędna dna zbiornika,
• 106,35 m n.p.m. – rzędna maksymalna zwiercia-

dła wody,
• 1 650 m³ - maksymalna objętość projektowa.

Pompownia była wyposażona w 7 sztuk pomp pro-
dukcji Powen-Wafapomp o następujących parametrach:
• OS-250AM/2 – 2 sztuki,

- wydajność pompy – 450 m³/h,

- wysokość podnoszenia – 96 m sł.w.,
- moc znamionowa silnika – 152 kW,

• OS-250AM/3 – 3 sztuki,
- wydajność pompy – 450 m³/h,
- wysokość podnoszenie – 144 m sł.w.,
- moc znamionowa silnika – 315 kW,

• OS-200B/4 – 2 sztuki,
- wydajność pompy – 250 m³/h,
- moc znamionowa silnika – 153 kW.

Pompy typu OS-250AM/2 pracowały szeregowo 
z pompami OS-250AM/3.

Dwa rurociągi tłoczne o średnicy Ø500 mm i dłu-
gości 1500 m każdy miały za zadanie odprowadzenie 
wód do rzeki Miedzianki oraz do układu zraszania 
popiołu na przenośnikach popiołowych.

Wydajność pompowni pozwalała na odpompowanie 
w ciągu 27 godzin wód zgromadzonych w zbiornikach 2, 
3, 4, 5. Łączna pojemność projektowa zbiorników wyno-
siła 46 550 m³ i pozwalała na zgromadzenie dopływów 
ze zlewni obszaru rekultywacji o prawdopodobieństwie 
wystąpienia p=10%.

W roku 2019 część dzierżawionego obszaru została 
wyłączona i oddana ponownie dla kopalni. Powodem 

 
 
RYS. 1 Mapa sytuacyjno‐wysokościowa pompowni na poziomie +107,00 m n.p.m. 
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System  rowów ujmował  i sprowadzał wody powierzchniowe spływające z  terenu oraz wody 
wypływające przez zbieracze, z systemu drenaży podzwałowych. 
‐ Zbiornik nr 2 

 109,00 m n.p.m. – rzędna dna zbiornika, 
 112,50 m n.p.m. – rzędna maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, 
 29 900 m³ – maksymalna objętość projektowa. 

‐ Zbiornik nr 3 
 103,50 m n.p.m. – rzędna dna zbiornika, 
 106,35 m n.p.m. – rzędna maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, 
 12 000 m³ ‐ maksymalna rzędna projektowa. 

‐ Zbiornik nr 4 
 104,50 m n.p.m. – rzędna dna zbiornika, 
 106,20 m n.p.m. – rzędna maksymalna zwierciadła wody, 
 3 000 m³ ‐ maksymalna objętość projektowa. 

‐ Zbiornik nr 5 
 103,20 m n.p.m. – rzędna dna zbiornika, 
 106,35 m n.p.m. – rzędna maksymalna zwierciadła wody, 
 1 650 m³ ‐ maksymalna objętość projektowa. 
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FOT. 1
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Pompy typu OS‐250AM/2 pracowały szeregowo z pompami OS‐250AM/3. 
Dwa  rurociągi  tłoczne  o  średnicy  Ø500  mm  i  długości  1500  m  każdy  miały  za  zadanie 
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na  zgromadzenie  dopływów  ze  zlewni  obszaru  rekultywacji  o  prawdopodobieństwie 
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W roku 2019 część dzierżawionego obszaru została wyłączona i oddana ponownie dla kopalni. 
Powodem  takiej  sytuacji  była  planowana  rozbudowa  zwałowiska  wewnętrznego,  tj. 

Pompy Pompownie   1/2022   55   



RYS. 2
Plan sytuacyjny 
nowego układu

RYS. 3
Schemat studni 

nr 1

E K S P L O A T A C J A

postępującym  frontem  pracy  zwałowarki  Z‐48.  W  wyniku  zaistniałej  sytuacji  należało 
przeprojektować istniejący układ hydrotechniczny.  

Przebudowa układu została dokonana na podstawie projektu, którego autorem jest Poltegor‐
Projekt z Wrocławia. Polegała ona m.in. na likwidacji pompowni i układu rowów oraz budowie 
nowego systemu drenaży wraz ze studniami głębinowymi oraz instalacją elektryczną. 

 

 

RYS. 2 Plan sytuacyjny nowego układu   

 

W wyniku przebudowy powstały nowe obiekty i urządzenia: 

‐ studnie odwodnieniowe nr 1 i 2 wraz z indywidualnymi rurociągami tłocznymi, 

‐ rurociągi drenażowe w zbiornikach 3 i 5,  

‐ rurociągi drenażowe doprowadzające wody z nowego systemu drenaży, 

‐ sieć nowych drenaży kamiennych, wybudowanych w miejscu zlikwidowanego układu rowów 
otwartych. 

 

 

takiej sytuacji była planowana rozbudowa zwałowiska 
wewnętrznego, tj. postępującym frontem pracy zwa-
łowarki Z-48. W wyniku zaistniałej sytuacji należało 
przeprojektować istniejący układ hydrotechniczny. 

Przebudowa układu została dokonana na pod-
stawie projektu, którego autorem jest Poltegor-Pro-
jekt z  Wrocławia. Polegała ona m.in. na likwidacji 
pompowni i  układu rowów oraz budowie nowego 
systemu drenaży wraz ze studniami głębinowymi 
oraz instalacją elektryczną.

W  wyniku przebudowy powstały nowe obiekty 
i urządzenia:
• studnie odwodnieniowe nr 1 i 2 wraz z indywidu-

alnymi rurociągami tłocznymi,
• rurociągi drenażowe w zbiornikach 3 i 5, 
• rurociągi drenażowe doprowadzające wody z no-

wego systemu drenaży,
• sieć nowych drenaży kamiennych, wybudowanych 

w miejscu zlikwidowanego układu rowów otwartych.

 

RYS. 3 Schemat studni nr 1 

 

W pierwszym etapie budowy w zbiornikach osadzono kolumny filtracyjne i rurociągi osłonowe 
oraz w dnach zbiorników wykonano rurociągi drenażowe. Następnie, zbiorniki wypełniono 
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W pierwszym etapie budowy w zbiornikach osadzono kolumny filtra-
cyjne i rurociągi osłonowe oraz w dnach zbiorników wykonano rurociągi 
drenażowe. Następnie, zbiorniki wypełniono materiałami filtracyjnymi 
o różnej granulacji i grubości warstwy. Są one połączone hydraulicznie, 
co pozwala na swobodny przepływ wody między nimi.

Studnie głębinowe, wraz z  postępem prac zwałowych, systema-
tycznie były nadbudowywane. Głębokości studni w pierwszym etapie 
wynosiły około 9 m. Obecnie osiągnęły głębokość ponad 70 m i przewi-
duje się ich dalszą nadbudowę. W początkowej fazie pompy pracowały 
z wydajnością na poziomie 1,5-2,2 m³/min, lecz w miarę kolejnej budowy 
piętra zwałowego dopływy do nich bardzo się zmieniły i utrzymują na 
poziomie 0,2-0,5 m³/min. Tak diametralna zmiana wielkości dopływów 
do studni wymusiła na użytkowniku wymianę agregatów pompowych 
o odpowiednich parametrach pracy. W międzyczasie w tym rejonie wy-
konano dwie dodatkowe studnie głębinowe, z których jedna ujmuje wody 
z drenaży wybudowanych pod zwałowiskiem wewnętrznym odkrywki, 
jak i spod terenu dzierżawionego. Natomiast druga została odwiercona 
do starego drenażu, zbierającego wody spod terenów, wypełnionego 
materiałami popaleniskowymi. Od czasu przebudowy układu z przeję-
tego terenu wypompowano łącznie 996 955,12 m³ wody.

***

Przejęcie części terenu po składowisku materiałów popaleniskowych 
umożliwiło:
•  zwiększenie pojemności zwałowiska wewnętrznego, co korzystnie 

wpływa na dalszy postęp eksploatacji KWB Turów,
• przekształcenia odwodnienia powierzchniowego w system głębinowy,
• budowę nowych urządzeń hydrotechnicznych do obsługi układu, 

który nie jest związany z istniejącym i projektowanym systemem 
odwodnienia kopalni.

Pompowane wody z przejętego terenu są w pełni zagospodarowane 
przez Elektrownię Turów.
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W maszynach przepływowych można wyodrębnić przestrzenie o wzmożonej 
intensywności zaburzeń lub zwiększonej szybkości przepływu cieczy. Przyczyną 
zaburzeń jest często oderwanie strugi od opływanej powierzchni i generacja 
struktur wirowych, w których jądrach dochodzi do gwałtownego wzrostu 
szybkości przepływu. Do wzrostu szybkości przepływu dochodzić też może na 
samej powierzchni opływanej – np. w zwężeniach kanałów przepływowych. Jak 
wynika z prawa zachowania energii (równanie Bernoulliego), w obu przypadkach 
mamy do czynienia ze spadkiem ciśnienia statycznego, które niekiedy może 
przyjmować nawet wartości ujemne.

Wzwykłej wodzie wodociągowej lub w rzekach 
i kanałach otwartych spadek poniżej ciśnie-
nia pary nasyconej prowadzi generalnie 

do rozrostu obecnych w cieczy zarodków (mikropę-
cherzyków). Rozrost ten ma początkowo charakter 
quasi-stacjonarny, lecz po osiągnięciu pewnego roz-
miaru krytycznego nabiera charakteru eksplozyjnego. 
Odwrotnie – wzrost ciśnienia statycznego powoduje 
najpierw wyhamowanie rozrostu i zmniejszenie roz-
miarów pęcherzyka do wartości krytycznej, a następnie 
jego nierównowagowy (implozyjny) zanik. Cykl tych 
zjawisk bywa określany mianem kawitacji, od słowa 
„cavus” (pustka). Może on oczywiście wystąpić nie 
tylko w przepływie, ale również w polu akustycznym, 
w którym naprzemiennie pojawiają się naprężenia 
rozciągające i  ściskające. Pęcherzyki kawitacyjne 
mogą się dzielić i łączyć, tworząc dość skomplikowane 
struktury parowo-gazowe. Za kawitację uważa się także 
tworzenie zamkniętych kawern parowo-gazowych, 
zwykle przyłączonych do opływanych powierzchni. Ich 

eksplozyjny rozrost uniemożliwia ciśnienie, które na 
zewnątrz powierzchni rozdziału faz przyjmuje wartość 
większą od ciśnienia pary nasyconej.

Z uwagi na zawartość fazy gazowej wyróżnia się 
następujące rodzaje kawitacji:
• Kawitacja parowa – rozwijająca się przy ciśnie-

niach zbliżonych do wartości ciśnienia pary na-
syconej cieczy w danej temperaturze. Pęcherzyk 
wypełniony jest głównie parą danej cieczy.

• Kawitacja gazowa – podczas której pęcherzyki 
rozrastają się głównie w  wyniku dyfuzji gazu 
z cieczy do wewnątrz pęcherzyków.

- Kawitacji gazowej często w ogóle nie nazywa się 
kawitacją, gdyż rozrost pęcherzyków przebiega 
w tym przypadku kwasistacjonarnie, a nie eks-
plozyjnie, zaś proces zaniku pęcherzyka nastę-
puje dość wolno i związany jest w dużej mierze 
z dyfuzją gazu do otaczającej cieczy.

- Charakterystyczną cechą procesu zaniku pęche-
rzyka z  dużą zawartością gazu innego niż pary 
cieczy otaczającej są pulsacje pęcherzyka przed 
ostatecznym rozpadem. W  obiegu zamkniętym 
produkty rozpadu mogą służyć jako zalążki ko-
lejnego procesu kawitacyjnego.
Z uwagi na sposób wywoływania depresji ciśnie-

nia poniżej ciśnienia krytycznego wyróżnić należy 
następujące rodzaje kawitacji:
• Kawitację hydrodynamiczną – powstającą w wy-

niku spadku ciśnienia statycznego w cieczy po-
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niżej ciśnienia krytycznego. Spadek ten może być 
wywołany lokalnym wzrostem szybkości strugi 
lub zmianą warunków zewnętrznych.

• Kawitację akustyczną – powstającą w  wyniku 
lokalnego spadku ciśnienia pod wpływem fali 
akustycznej rozchodzącej się w cieczy.

Dalsze podziały klasyfikacyjne związane są w du-
żej mierze z formą, a także mechanizmem i dynami-
ką rozwoju utworów kawitacyjnych (np. kawitacja 
pęcherzykowa, chmurowa, wirowa, wierzchołkowa, 
osiowa, powłokowa, pasmowa, przyłączona, pulsu-
jąca, pseudosuperkawitacja, superkawitacja itp.).

Przebieg i skutki erozji kawitacyjnej
Oddziaływanie na opływaną powierzchnię stałą ma 

charakter dynamiczny i prowadzi często do wibracji 
i zjawisk erozyjnych – łącznie z zagrożeniem dla inte-
gralności maszyn i urządzeń. Dla zainicjowania proce-
sów kawitacyjnych zasadnicze znaczenie ma obecność 
mikropęcherzyków gazu stanowiących zalążki kawitacji 
(jądra kawitacyjne) lub mechanizm ich inicjacji w cieczy 
(nukleacja) – zwłaszcza na powierzchni ciał stałych 
opływanych lub unoszonych w postaci zanieczyszczeń.

Ewolucja typowego pęcherzyka kawitacyjnego 
przebiega wieloetapowo. W początkowej fazie rozwoju 
rozrasta się on quasi-stacjonarnie aż do osiągnięcia 
pewnych krytycznych rozmiarów, po czym zaczyna 
rosnąć nierównowagowo (eksplozyjnie), aż do chwili, 
gdy rozrost dalszy zostanie ograniczony i wyhamowany 
przez czynniki zewnętrzne, zazwyczaj wzrost ciśnienia 
otaczającej cieczy, który w dalszej fazie prowadzi do 
zmniejszania rozmiaru pęcherzyka, a następnie jego 
implozji. Jeśli powierzchnie opływane maszyny prze-
pływowej znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie, 
są narażone na oddziaływanie mechaniczne implozji. 
Naprężenia działające na powierzchnię w  wyniku 
implozji mogą sięgać nawet poziomu kilku gigapa-
skali. Jest to poziom naprężeń przekraczających 
wartość granicy plastyczności większości metali 
i stopów konstrukcyjnych, i z tego właśnie powodu 
obserwuje się stopniowe, ale systematyczne odrywa-
nie się cząstek materiału powierzchni. Ten mecha-
nizm nazywamy erozją kawitacyjną, co oczywiście, 
w kontekście trwałości powierzchni erodującej, jest 
procesem – z pewnymi wyjątkami – niepożądanym.

Skąd tak duża siła zdolna wywołać naprężenia 
niszczące w  powierzchni (warstwie wierzchniej) 
metali?

Po pierwsze, samo oddziaływanie wynikające 
z natury zjawiska kawitacji, czyli cyklicznej sekwencji 
zdarzeń, tj. rozrostu, zapadania i implozji pęcherzyków, 
wywołuje efekty zużycia zmęczeniowego. Po drugie – co 
w istocie jest głównym mechanizmem niszczenia – ci-
śnienie implozji, choć krótkotrwałe, osiąga ogromne 
wartości: od kilkuset do kilku tysięcy megapaskali! 
Sama implozja pojedynczego pęcherzyka trwa bardzo 
krótko, bo ułamki mikrosekund, i  jest końcową fazą 
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W zwykłej wodzie wodociągowej 
lub w rzekach i kanałach otwar-
tych spadek poniżej ciśnienia 

pary nasyconej prowadzi generalnie do roz-
rostu obecnych w cieczy zarodków (mikro-
pęcherzyków). Rozrost mikropęcherzyków 
ma początkowo charakter kwasistacjonarny, 
lecz po osiągnięciu pewnego rozmiaru kry-
tycznego nabiera charakteru eksplozyjnego. 
Odwrotnie – wzrost ciśnienia statycznego 
powoduje najpierw wyhamowanie rozro-
stu i zmniejszenie rozmiarów pęcherzyka do 
wartości krytycznej, a następnie jego nierów-
nowagowy (implozyjny) zanik. Cykl tych zja-
wisk bywa określany mianem kawitacji od 
słowa cavus (pustka). Cykl taki może oczywi-
ście wystąpić nie tylko w przepływie, ale rów-
nież w polu akustycznym, w którym naprze-
miennie występują naprężenia rozciągające 
i ściskające. Pęcherzyki kawitacyjne mogą 
się dzielić i łączyć tworząc dość skompliko-
wane struktury parowo-gazowe. Za kawita-
cję uważa się także tworzenie zamkniętych 
kawern parowo-gazowych, zwykle przyłączo-
nych do opływanych powierzchni. Ich eksplo-
zyjny rozrost uniemożliwia ciśnienie, które na 
zewnątrz powierzchni rozdziału faz przyjmuje 
wartość większą od ciśnienia pary nasyconej.

Z uwagi na zawartość fazy gazowej wyróżnia 
się następujące rodzaje kawitacji:
• Kawitacja parowa rozwijająca się przy 

ciśnieniach zbliżonych do wartości ciśnie-
nia pary nasyconej cieczy w danej tempe-
raturze. Pęcherzyk wypełniony jest głów-
nie parą danej cieczy.

• Kawitacja gazowa, podczas której pęche-
rzyki rozrastają się głównie w wyniku 

trwa bardzo krótko, bo ułamki mikrose-
kund i jest końcową fazą procesu zapa-
dania się pęcherzyka kawitacyjnego. Ciecz 
otaczająca pęcherzyk implodujący prze-
mieszcza się z ogromną prędkością rzędu 
100–200, a nawet do 500 m/s. Jej wyha-
mowanie powoduje gigantyczne warto-
ści ciśnienia wskutek zjawiska uderzenia 
hydraulicznego. Jest to coś w rodzaju „pio-
runa i błyskawicy” (notabene zdarza się, że 
powstają błyski światła w czasie kawitacji) 
i taki stan ma swoje konsekwencje dla urzą-
dzeń. W przypadku, gdy implozja nastę-
puje w bezpośrednim sąsiedztwie ścianki, 
zachwiana zostaje symetria zjawiska, docho-
dzi do odkształcenia pęcherzyka i uformo-
wania strugi kumulacyjnej, która przebija 
powierzchnię pęcherzyka i uderza z bar-
dzo dużą prędkością w ściankę. W tym cza-
sie pęcherzyk deformuje się już do torusa, 
który następnie ulega dalszemu rozpadowi 
i końcowej implozji (rys.1).

Uszkodzenia korozyjne i kawitacyjne
Reasumując, kawitacja jest zjawiskiem 
wywołanym zmianą ciśnienia w cieczy, 

dyfuzji gazu z cieczy do wewnątrz pęche-
rzyków.
 – Kawitacji gazowej często w ogóle nie 

nazywa się kawitacją, gdyż rozrost 
pęcherzyków przebiega w tym przy-
padku kwasistacjonarnie, a nie eksplo-
zyjnie, zaś proces zaniku pęcherzyka 
przebiega dość wolno i związany jest 
w dużej mierze z dyfuzją gazu do ota-
czającej cieczy. 

 – Charakterystyczną cechą procesu 
zaniku pęcherzyka z dużą zawartością 
gazu innego niż pary cieczy otaczają-
cej są pulsacje pęcherzyka przed osta-
tecznym rozpadem. W obiegu zamknię-
tym produkty rozpadu mogą służyć 
jako zalążki kolejnego procesu kawi-
tacyjnego.

 – Z uwagi na sposób wywoływanie depre-
sji ciśnienia poniżej ciśnienia krytycz-
nego wyróżnić należy następujące 
rodzaje kawitacji:

• Kawitację hydrodynamiczną: powsta-
jącą w wyniku spadku ciśnienia statycz-
nego w cieczy poniżej ciśnienia krytycz-
nego. Spadek ten może być wywołany 
lokalnym wzrostem szybkości strugi lub 
zmianą warunków zewnętrznych.

• Kawitację akustyczną: powstającą w wyniku 
lokalnego spadku ciśnienia pod wpływem 
fali akustycznej rozchodzącej się w cieczy.

Dalsze podziały klasyfikacyjne związane są 
w dużej mierze z formą, a także mechani-
zmem i dynamiką rozwoju utworów kawitacyj-
nych (np. kawitacja pęcherzykowa, chmurowa, 
wirowa, wierzchołkowa, osiowa, powłokowa, 
pasmowa, przyłączona, pulsująca, pseudosu-
perkawitacja, superkawitacja itp.).

Przebieg i skutki erozji kawitacyjnej
Oddziaływanie na opływaną powierzchnię 
stałą ma charakter dynamiczny i prowa-
dzi często do wibracji i zjawisk erozyjnych 
– łącznie z zagrożeniem dla integralności 
maszyn i urządzeń. Dla zainicjowania pro-
cesów kawitacyjnych zasadnicze znaczenie 
ma obecność mikropęcherzyków gazu sta-
nowiących zalążki kawitacji ( jądra kawita-

polegającym na zainicjowaniu, rozroście 
i zaniku pęcherzyków zawierających parę 
danej cieczy, rozpuszczone w niej gazy lub 
mieszaninę wodno-parową. Proces wywo-
łuje erozję kawitacyjną wskutek implozji 
pęcherzyków w pobliżu lub bezpośred-
nio na powierzchni materiału erodującego. 
Skutki erozji kawitacyjnej obserwowano 
już z końcem XIX w. w turbinach wodnych 
i śrubach okrętowych, ale wówczas jeszcze 
zniszczenia kawitacyjne powierzchni inter-
pretowano jako skutki specyficznej korozji. 
Zjawiska takie jak korozja i kawitacja wystę-
pują jednocześnie i nawet wzajemnie mogą 
się „napędzać”. Erozja kawitacyjna generuje 
prąd o wartości kilku miliamperów, którego 
źródłem mogą być w szczególności zjawi-
ska elektrochemiczne (korozja) związane 
z odrywaniem cząstek metalu i penetracją 
jonów wodoru. Z drugiej strony, produkty 
korozji zmieniają strukturę powierzchni oraz 
jako słabo związane z powierzchnią łatwo 
przedostają się do cieczy, stanowiąc zanie-
czyszczenie cząstkami stałymi.

Nierówności powierzchni oraz zanieczysz-
czenie cząstkami może być przyczyną nukle-
acji pęcherzyków kawitacyjnych w przepły-
wie. Mamy zatem do czynienia ze strefami, 
w których zniszczenia powierzchni będą 
wyraźnie powodowane przez kawitację, 
strefami z dominacją efektów korozyjnych 
i obszarami zużycia mieszanego. Intensyw-
ność i charakter zarodkowania pęcherzy 
na granicy fazy ciecz/ciało stałe są również 
zależne od energii swobodnej (lub napięcia 
powierzchniowego) powierzchni ciała sta-
łego. Powierzchnie gładkie o niskiej ener-
gii swobodnej, zbliżonej do wartości energii 
swobodnej cieczy (dla wody wynosi ona ok. 
70 mJ/m2 w temp. 20ºC), czyli powierzchnie 
hydrofobowe przyczyniają się do zmniejsze-
nia prawdopodobieństwa powstania pęche-
rzyków kawitacji, co w konsekwencji pro-
wadzi do osłabienia intensywności erozji. 
Gładkość, hydrofobowość oraz podatność 
na uderzenia hydrodynamiczne fali wywo-

cyjne) lub mechanizm ich inicjacji w cie-
czy (nukleacja) – zwłaszcza na powierzchni 
ciał stałych opływanych lub unoszonych 
w postaci zanieczyszczeń. Ewolucja typo-
wego pęcherzyka kawitacyjnego przebiega 
wieloetapowo. W początkowej fazie roz-
woju rozrasta się on kwasistacjonarnie aż 
do osiągnięcia pewnych krytycznych roz-
miarów, po czym zaczyna rosnąć nierów-
nowagowo (eksplozyjnie), aż do chwili, 
gdy rozrost dalszy zostanie ograniczony 
i wyhamowany przez czynniki zewnętrzne 
– zazwyczaj wzrost ciśnienia otaczają-
cej cieczy, który w dalszej fazie prowa-
dzi do zmniejszania rozmiaru pęcherzyka, 
a następnie jego implozji. Jeśli powierzchnie 
opływane maszyny przepływowej znajdują 
się w bezpośrednim sąsiedztwie są nara-
żone na oddziaływanie mechaniczne implo-
zji. Jeśli powierzchnie opływane maszyny 
przepływowej znajdują się w bezpośred-
nim sąsiedztwie są narażone na oddzia-
ływanie mechaniczne implozji. Napręże-
nia działające na powierzchnię w wyniku 
implozji mogą sięgać nawet poziomu kilku 
gigapaskali. Jest to poziom naprężeń prze-
kraczających wartość granicy plastyczno-
ści większości metali i stopów konstrukcyj-
nych i z tego właśnie powodu obserwuje 
się stopniowe, ale systematyczne odry-
wanie się cząstek materiału powierzchni. 
Ten mechanizm nazywamy erozją kawita-
cyjną, co oczywiście, w kontekście trwało-
ści powierzchni erodującej, jest procesem 
– z pewnymi wyjątkami – niepożądanym. 
Skąd tak duża siła zdolna wywołać naprę-
żenia niszczące w powierzchni (warstwie 
wierzchniej) metali?

Po pierwsze, samo oddziaływanie wyni-
kające z natury zjawiska kawitacji, czyli 
cyklicznej sekwencji zdarzeń, tj. rozrostu, 
zapadania i implozji pęcherzyków, wywo-
łuje efekty zużycia zmęczeniowego, a po 
drugie – co w istocie jest głównym mecha-
nizmem niszczenia – ciśnienie implozji, choć 
krótkotrwałe, osiąga ogromne wartości 
od kilkuset do kilku tysięcy megapaskali! 
Sama implozja pojedynczego pęcherzyka 

łanej implozją, to cechy powierzchni, które 
mają bezpośredni wpływ na wytrzymałość 
erozyjną materiałów konstrukcyjnych.

Badania skuteczności powłok 
ochronnych
Liczne doświadczenia eksploatacyjne wska-
zują, że zastosowanie materiałów kompozy-
towych do wypełniania wżerów erozyjnych 
oraz do wytwarzania powłok ochronnych 
przynosi spodziewany efekt wydłużenia 
trwałości. Potwierdzają to również bada-
nia laboratoryjne, jak i testy przeprowa-
dzane na specjalnych instalacjach (fot. 1 
a i b). Podczas badań w warunkach rozwi-
niętej kawitacji określano czas, po upływie 
którego pojawią się uszkodzenia erozyjne 
na powierzchni próbki badanego materiału. 
I tak, dla stali stopowej z dodatkiem chromu 
i niklu (Cr-Ni 134 „Turbine Alloy”) pierwsze 
ubytki erozyjne wystąpiły po ok. 470 godzi-
nach testu, natomiast nie zaobserwowano 
żadnych ubytków na próbce z kompozytu 
Belzona®2141, nawet po 500 godzinach 
testu w tych samych warunkach. Większą 
trwałość wobec zjawiska erozji kawitacyj-
nej wykazuje zatem kompozyt polimerowy 
w porównaniu do stali stopowej.

Ten efekt potwierdziły również badania 
przeprowadzone w laboratorium Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 
Politechniki Gdańskiej. Tym razem kawi-
tacja została wywołana ultradźwiękowo 
w naczyniu bez przepływu cieczy (fot. 2). 
Celem badań było sprawdzenie wytrzy-
małości różnych materiałów na erozję 
w warunkach kawitacji generowanej w tech-
nikach wiertniczych. Porównywano m.in. 
trwałość stali P110 (zawiera m.in. następu-
jące dodatki stopowe: 0,26% węgla, 0,19% 
krzemu, 1,37% manganu, 0,148 chromu, 
0,028% niklu i inne) oraz kompozytów Bel-
zona®5831, 1321 i Belzona®2141. Wyniki 
testu zestawiono na rys. 2. Krzywe erozy-
jne obrazują ubytek masy (w gramach) 
w funkcji czasu ekspozycji w środowisku 

Metody ochrony powierzchni przed erozją kawitacyjną
W maszynach przepływowych można 
wyodrębnić przestrzenie o wzmożonej 
intensywności zaburzeń lub zwiększo-
nej szybkości przepływu cieczy. Przy-
czyną zaburzeń jest często oderwa-
nie strugi od opływanej powierzchni 
i generacja struktur wirowych, w któ-
rych jądrach dochodzi do gwałtow-
nego wzrostu szybkości przepływu. Do 
wzrostu szybkości przepływu docho-
dzić też może na samej powierzchni 
opływanej – np. w zwężeniach kanałów 
przepływowych. Jak wynika z prawa 
zachowania energii (równanie Berno-
ulliego), w obu przypadkach mamy do 
czynienia ze spadkiem ciśnienia sta-
tycznego, które niekiedy może przyj-
mować nawet wartości ujemne. 

Rys. 1. Przebieg zapadania się pęcherzyka z implozją w końcowej fazie procesu
Fot. 2. Stanowisko do badań materiałów w kawitacji wywo-
łanej ultradźwiękami Rys. 2. Krzywe erozyjne wyznaczone po badaniu kawitacyjnym w wodzie destylowanej

Fot. 1a. Stanowisko testowe do pomiarów czasu zainicjo-
wania erozji kawitacyjnej powierzchni

Fot. 1b. Przekrój kanału modułu przepływowego stanowi-
ska testowego z fot. 1a. Próbka poddana działaniu kawi-
tacji zaznaczona kolorem żółtym
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w czasie kawitacji) i taki stan ma swoje konsekwencje 
dla urządzeń. W przypadku gdy implozja następuje 
w bezpośrednim sąsiedztwie ścianki, zachwiana zo-
staje symetria zjawiska, dochodzi do odkształcenia 
pęcherzyka i uformowania strugi kumulacyjnej, która 
przebija powierzchnię pęcherzyka i uderza z bardzo 
dużą prędkością w ściankę. W tym czasie pęcherzyk 
deformuje się już do torusa, który następnie ulega 
dalszemu rozpadowi i końcowej implozji (rys. 1).

Uszkodzenia korozyjne i kawitacyjne
Reasumując, kawitacja jest zjawiskiem wywo-

łanym zmianą ciśnienia w  cieczy, polegającym na 
zainicjowaniu, rozroście i  zaniku pęcherzyków za-
wierających parę danej cieczy, rozpuszczone w niej 
gazy lub mieszaninę wodno-parową. Proces wywołuje 
erozję kawitacyjną wskutek implozji pęcherzyków 
w pobliżu lub bezpośrednio na powierzchni materiału 
erodującego. Skutki erozji kawitacyjnej obserwowano 
już z końcem XIX w. w turbinach wodnych i śrubach 
okrętowych, ale wówczas jeszcze zniszczenia kawita-
cyjne powierzchni interpretowano jako skutki specy-
ficznej korozji. Zjawiska takie jak korozja i kawitacja 
występują jednocześnie i nawet wzajemnie mogą się 
„napędzać". Erozja kawitacyjna generuje prąd o war-
tości kilku miliamperów, którego źródłem mogą być 
w szczególności zjawiska elektrochemiczne (korozja) 
związane z odrywaniem cząstek metalu i penetracją 
jonów wodoru. Z  drugiej strony, produkty korozji 
zmieniają strukturę powierzchni oraz jako słabo 
związane z powierzchnią łatwo przedostają się do cie-
czy, stanowiąc zanieczyszczenie cząstkami stałymi.

Nierówności powierzchni oraz zanieczyszczenie 
cząstkami może być przyczyną nukleacji pęcherzyków 
kawitacyjnych w przepływie. Mamy zatem do czynie-
nia ze strefami, w których zniszczenia powierzchni 
będą wyraźnie powodowane przez kawitację, strefami 
z dominacją efektów korozyjnych i obszarami zużycia 
mieszanego. Intensywność i charakter zarodkowania 
pęcherzy na granicy fazy ciecz/ciało stałe są również 
zależne od energii swobodnej (lub napięcia powierzch-
niowego) powierzchni ciała stałego. Powierzchnie 
gładkie o  niskiej energii swobodnej, zbliżonej do 
wartości energii swobodnej cieczy (dla wody wynosi 
ona ok. 70 mJ/m2 w temp. 20°C), czyli powierzchnie 
hydrofobowe przyczyniają się do zmniejszenia praw-
dopodobieństwa powstania pęcherzyków kawitacji, co 
w konsekwencji prowadzi do osłabienia intensywności 
erozji. Gładkość, hydrofobowość oraz podatność na 
uderzenia hydrodynamiczne fali wywołanej implozją to 
cechy powierzchni, które mają bezpośredni wpływ na 
wytrzymałość erozyjną materiałów konstrukcyjnych.

Badania skuteczności powłok ochronnych
Liczne doświadczenia eksploatacyjne wskazują, 

że zastosowanie materiałów kompozytowych do wy-
pełniania wżerów erozyjnych oraz do wytwarzania 
powłok ochronnych przynosi spodziewany efekt 
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kawitacji – im wyższy jest ubytek masy, tym 
niższa jest wytrzymałość erozyjna mate-
riału. Krzywa erozyjna kompozytu Bel-
zona®2141 niemalże pokrywa się z osią x 
na wykresie, co świadczy o bardzo dobrej 
odporności materiału, lepszej nawet w sto-
sunku do wyników stali P110. Nawet stopy 
metali bardziej „miękkich” i ciągliwych tzw. 
hydronali np. Cu-Ni czy Al-Cr wykorzysty-
wanych w okrętownictwie, hydrotechnice 
właśnie ze względu na dobrą wytrzymałość 

na kawitację i korozję, w badaniach erozy-
jnych nie osiągnęły poziomu wytrzymało-
ści powłoki kompozytowej Belzona®2141. 
Krzywe erozyjne wyznaczone na podstawie 
wyników badań na stanowisku, w którym 
kawitacja wywołana została falą ultradźwię-
kową o częstotliwości 20 kHz. W badaniu 
testowano oprócz stopu Cu-Ni (na wykre-
sie krzywa miedzionikiel) i Belzona®2141 
(na wykresie próbka C) także stal DH36, tzw. 
stal okrętową (C-0,18% Si-0,10% Mn-0,90% 
Cr-0,20% Ni-0,40% Cu-0,35% oraz klasyczną 
stal stopową (stal nierdzewna) (Rys.3). Na fot. 
3 a, b pokazano widok próbek po ekspo-
zycji. Na tym stanowisku badawczym znaj-
dującym się w laboratoriach City University 
w Londynie czas ekspozycji próbek w kawi-
tacji wynosił po 5 godzin. Każda z próbek 
została dokładnie zważona przed i po bada-
niu, a wyniki zestawiono na rys 3.

Podsumowanie
Kawitacja jako zjawisko związane z lokalną 
nieciągłością pola przepływu, wyzwalające 
krótkotrwale ogromną energię uderzającą 
w powierzchnię stałą, to prawdziwa „wodna 
armata”! Wydaje się, na podstawie ekspe-
rymentów i zastosowań, że powierzchnia 
tym bardziej jest odporna na uderzenia „kul 
wodnych”, im więcej jest w stanie pochło-
nąć energii tego uderzenia bez wyzwole-
nia niszczących naprężeń w materiale. Taki 
efekt może zapewnić materiał polimerowy, 
w szczególności Belzona®2141, który dzięki 
swojej elastyczności umożliwiającej dobrą 
relaksację i rozpraszanie energii dopełnia 
wytrzymałość erozyjną oraz korozyjną ele-
mentów metalowych takich maszyn i urzą-
dzeń jak: śruby i stery okrętowe (fot. 4), 
łopaty i inne elementy układów przepły-
wowych turbin wodnych, wirniki i korpusy 
pomp wirowych (fot. 5, 6, 7) i wiele innych.

Rys. 3. Krzywe erozji dla stopów metalowych i kompozytu Belzona®2141 po 5 godzinach ekspozycji w kawitacji
Fot. 3a. Próbka stopu Cu-Ni. Widok po ekspozycji na 
stanowisku wibracyjnym

Fot. 3b. Próbka kompozytu Belzona®2141. Widok po 
ekspozycji

Fot. 7. Łopata turbiny wodnej z powłoką hydrofobową 
Belzona®1341 oraz zabezpieczeniem przeciwkawita-
cyjnym Belzona®2141

Fot. 6. Korpus pompy po wypełnieniu wżerów kompozytem Belzona®1311, modernizacji powłokowej Belzona®1341 
i zabezpieczeniu przeciw kawitacji powłoką Belzona

Fot. 4. Powłoka Belzona®2141 zastosowana do ochrony 
przed kawitacją steru i śruby okrętowej

Fot. 5. Wżery kawitacyjne w warstwie wierzchniej kor-
pusu pompy 
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kawitacji – im wyższy jest ubytek masy, tym 
niższa jest wytrzymałość erozyjna mate-
riału. Krzywa erozyjna kompozytu Bel-
zona®2141 niemalże pokrywa się z osią x 
na wykresie, co świadczy o bardzo dobrej 
odporności materiału, lepszej nawet w sto-
sunku do wyników stali P110. Nawet stopy 
metali bardziej „miękkich” i ciągliwych tzw. 
hydronali np. Cu-Ni czy Al-Cr wykorzysty-
wanych w okrętownictwie, hydrotechnice 
właśnie ze względu na dobrą wytrzymałość 

na kawitację i korozję, w badaniach erozy-
jnych nie osiągnęły poziomu wytrzymało-
ści powłoki kompozytowej Belzona®2141. 
Krzywe erozyjne wyznaczone na podstawie 
wyników badań na stanowisku, w którym 
kawitacja wywołana została falą ultradźwię-
kową o częstotliwości 20 kHz. W badaniu 
testowano oprócz stopu Cu-Ni (na wykre-
sie krzywa miedzionikiel) i Belzona®2141 
(na wykresie próbka C) także stal DH36, tzw. 
stal okrętową (C-0,18% Si-0,10% Mn-0,90% 
Cr-0,20% Ni-0,40% Cu-0,35% oraz klasyczną 
stal stopową (stal nierdzewna) (Rys.3). Na fot. 
3 a, b pokazano widok próbek po ekspo-
zycji. Na tym stanowisku badawczym znaj-
dującym się w laboratoriach City University 
w Londynie czas ekspozycji próbek w kawi-
tacji wynosił po 5 godzin. Każda z próbek 
została dokładnie zważona przed i po bada-
niu, a wyniki zestawiono na rys 3.

Podsumowanie
Kawitacja jako zjawisko związane z lokalną 
nieciągłością pola przepływu, wyzwalające 
krótkotrwale ogromną energię uderzającą 
w powierzchnię stałą, to prawdziwa „wodna 
armata”! Wydaje się, na podstawie ekspe-
rymentów i zastosowań, że powierzchnia 
tym bardziej jest odporna na uderzenia „kul 
wodnych”, im więcej jest w stanie pochło-
nąć energii tego uderzenia bez wyzwole-
nia niszczących naprężeń w materiale. Taki 
efekt może zapewnić materiał polimerowy, 
w szczególności Belzona®2141, który dzięki 
swojej elastyczności umożliwiającej dobrą 
relaksację i rozpraszanie energii dopełnia 
wytrzymałość erozyjną oraz korozyjną ele-
mentów metalowych takich maszyn i urzą-
dzeń jak: śruby i stery okrętowe (fot. 4), 
łopaty i inne elementy układów przepły-
wowych turbin wodnych, wirniki i korpusy 
pomp wirowych (fot. 5, 6, 7) i wiele innych.

Rys. 3. Krzywe erozji dla stopów metalowych i kompozytu Belzona®2141 po 5 godzinach ekspozycji w kawitacji
Fot. 3a. Próbka stopu Cu-Ni. Widok po ekspozycji na 
stanowisku wibracyjnym

Fot. 3b. Próbka kompozytu Belzona®2141. Widok po 
ekspozycji

Fot. 7. Łopata turbiny wodnej z powłoką hydrofobową 
Belzona®1341 oraz zabezpieczeniem przeciwkawita-
cyjnym Belzona®2141

Fot. 6. Korpus pompy po wypełnieniu wżerów kompozytem Belzona®1311, modernizacji powłokowej Belzona®1341 
i zabezpieczeniu przeciw kawitacji powłoką Belzona

Fot. 4. Powłoka Belzona®2141 zastosowana do ochrony 
przed kawitacją steru i śruby okrętowej

Fot. 5. Wżery kawitacyjne w warstwie wierzchniej kor-
pusu pompy 
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RYS. 3 
Krzywe erozji dla stopów metalowych i kompozytu Belzona®2141 (próbka C) po 5 godzinach 
ekspozycji w kawitacji

FOT. 3 a 
Próbka stopu Cu-Ni. Widok po ekspozycji 
na stanowisku wibracyjnym

FOT. 4 
Powłoka Belzona®2141 zastosowana do 
ochrony przed kawitacją steru i śruby 
okrętowej

FOT. 3 b 
Próbka kompozytu Belzona®2141. Widok 
po ekspozycji

FOT. 5 
Wżery kawitacyjne w warstwie wierzchniej 
korpusu pompy

procesu zapadania się pęcherzyka kawitacyjnego. 
Ciecz otaczająca pęcherzyk implodujący przemiesz-
cza się z ogromną prędkością rzędu 100-200, a nawet 
do 500 m/s. Jej wyhamowanie powoduje gigantyczne 
wartości ciśnienia wskutek zjawiska uderzenia hy-
draulicznego. Jest to coś w rodzaju „pioruna i błyska-
wicy" (notabene zdarza się, że powstają błyski światła 
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wydłużenia trwałości. Potwierdzają to również ba-
dania laboratoryjne, jak i testy przeprowadzane na 
specjalnych instalacjach (fot. 1 a i b). Podczas badań 
w warunkach rozwiniętej kawitacji określano czas, 
po upływie którego pojawią się uszkodzenia ero-
zyjne na powierzchni próbki badanego materiału. 
I tak, dla stali stopowej z dodatkiem chromu i niklu 
(Cr-Ni 134 „Turbinę Alloy") pierwsze ubytki erozyjne 
wystąpiły po ok. 470 godzinach testu, natomiast nie 
zaobserwowano żadnych ubytków na próbce z kom-
pozytu Belzona®2141, nawet po 500 godzinach testu 
w tych samych warunkach. Większą trwałość wobec 
zjawiska erozji kawitacyjnej wykazuje zatem kom-
pozyt polimerowy w porównaniu do stali stopowej.

Ten efekt potwierdziły również badania prze-
prowadzone w  laboratorium Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdań-
skiej. Tym razem kawitacja została wywołana 
ultradźwiękowo w naczyniu bez przepływu cieczy 
(fot. 2). Celem badań było sprawdzenie wytrzyma-
łości różnych materiałów na erozję w  warunkach 
kawitacji generowanej w technikach wiertniczych. 
Porównywano m.in. trwałość stali P110 (zawiera 
m.in. następujące dodatki stopowe: 0,26% węgla, 
0,19% krzemu, 1,37% manganu, 0,148 chromu, 0,028% 
niklu i  inne) oraz kompozytów Belzona®5831, 1321 
i  Belzona®2141. Wyniki testu zestawiono na rys. 
2. Krzywe erozyjne obrazują ubytek masy (w  gra-
mach) w  funkcji czasu ekspozycji w  środowisku 
kawitacji – im wyższy jest ubytek masy, tym niższa 
wytrzymałość erozyjna materiału. Krzywa erozyj-
na kompozytu Belzona®2141 niemalże pokrywa się 
z osią x na wykresie, co świadczy o bardzo dobrej 
odporności materiału, lepszej nawet w  stosunku 
do wyników stali P110. Nawet stopy metali bardziej 
„miękkich" i  ciągliwych, tzw. hydronali, np. Cu-Ni 
czy Al-Cr wykorzystywanych w  okrętownictwie, 
hydrotechnice właśnie ze względu na dobrą wy-
trzymałość na kawitację i  korozję, w  badaniach 
erozyjnych nie osiągnęły poziomu wytrzymałości 
powłoki kompozytowej Belzona®2141. Krzywe ero-
zyjne wyznaczono na podstawie wyników badań na 
stanowisku, w którym kawitacja wywołana została 

falą ultradźwiękową o częstotliwości 20 kHz. W ba-
daniu testowano oprócz stopu Cu-Ni (na wykresie 
krzywa miedzionikiel) i Belzona®2141 (na wykresie 
próbka C) także stal DH36, tzw. stal okrętową (C-0,18% 
Si-0,10% Mn-0,90% Cr-0,20% Ni-0,40% Cu-0,35% oraz 
klasyczną stal stopową (stal nierdzewna) (rys. 3). 
Na fot. 3 a, b pokazano widok próbek po ekspozycji. 
Na tym stanowisku badawczym, znajdującym się 
w  laboratoriach City University w  Londynie, czas 
ekspozycji próbek w kawitacji wynosił po 5 godzin. 
Każda z próbek została dokładnie zważona przed i po 
badaniu, a wyniki zestawiono na rys. 3.

***

Kawitacja jako zjawisko związane z lokalną nie-
ciągłością pola przepływu, wyzwalające krótkotrwale 
ogromną energię uderzającą w powierzchnię stałą, to 
prawdziwa „wodna armata"! Wydaje się, na podstawie 
eksperymentów i zastosowań, że powierzchnia tym 
bardziej jest odporna na uderzenia „kul wodnych", 
im więcej jest w  stanie pochłonąć energii tego 
uderzenia bez wyzwolenia niszczących naprężeń 
w materiale. Taki efekt może zapewnić materiał po-
limerowy, w szczególności Belzona®2141, który dzięki 
swojej elastyczności umożliwiającej dobrą relaksację 
i  rozpraszanie energii dopełnia wytrzymałość ero-
zyjną oraz korozyjną elementów metalowych takich 
maszyn i urządzeń, jak: śruby i stery okrętowe (fot. 
4), łopaty i  inne elementy układów przepływowych 
turbin wodnych, wirniki i korpusy pomp wirowych 
(fot. 5, 6, 7) i wiele innych.

Źródło: Archiwum Belse Sp. z o.o.
Źródła ilustracji: Archiwum Belse Sp. z o.o.; 
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kawitacji – im wyższy jest ubytek masy, tym 
niższa jest wytrzymałość erozyjna mate-
riału. Krzywa erozyjna kompozytu Bel-
zona®2141 niemalże pokrywa się z osią x 
na wykresie, co świadczy o bardzo dobrej 
odporności materiału, lepszej nawet w sto-
sunku do wyników stali P110. Nawet stopy 
metali bardziej „miękkich” i ciągliwych tzw. 
hydronali np. Cu-Ni czy Al-Cr wykorzysty-
wanych w okrętownictwie, hydrotechnice 
właśnie ze względu na dobrą wytrzymałość 

na kawitację i korozję, w badaniach erozy-
jnych nie osiągnęły poziomu wytrzymało-
ści powłoki kompozytowej Belzona®2141. 
Krzywe erozyjne wyznaczone na podstawie 
wyników badań na stanowisku, w którym 
kawitacja wywołana została falą ultradźwię-
kową o częstotliwości 20 kHz. W badaniu 
testowano oprócz stopu Cu-Ni (na wykre-
sie krzywa miedzionikiel) i Belzona®2141 
(na wykresie próbka C) także stal DH36, tzw. 
stal okrętową (C-0,18% Si-0,10% Mn-0,90% 
Cr-0,20% Ni-0,40% Cu-0,35% oraz klasyczną 
stal stopową (stal nierdzewna) (Rys.3). Na fot. 
3 a, b pokazano widok próbek po ekspo-
zycji. Na tym stanowisku badawczym znaj-
dującym się w laboratoriach City University 
w Londynie czas ekspozycji próbek w kawi-
tacji wynosił po 5 godzin. Każda z próbek 
została dokładnie zważona przed i po bada-
niu, a wyniki zestawiono na rys 3.

Podsumowanie
Kawitacja jako zjawisko związane z lokalną 
nieciągłością pola przepływu, wyzwalające 
krótkotrwale ogromną energię uderzającą 
w powierzchnię stałą, to prawdziwa „wodna 
armata”! Wydaje się, na podstawie ekspe-
rymentów i zastosowań, że powierzchnia 
tym bardziej jest odporna na uderzenia „kul 
wodnych”, im więcej jest w stanie pochło-
nąć energii tego uderzenia bez wyzwole-
nia niszczących naprężeń w materiale. Taki 
efekt może zapewnić materiał polimerowy, 
w szczególności Belzona®2141, który dzięki 
swojej elastyczności umożliwiającej dobrą 
relaksację i rozpraszanie energii dopełnia 
wytrzymałość erozyjną oraz korozyjną ele-
mentów metalowych takich maszyn i urzą-
dzeń jak: śruby i stery okrętowe (fot. 4), 
łopaty i inne elementy układów przepły-
wowych turbin wodnych, wirniki i korpusy 
pomp wirowych (fot. 5, 6, 7) i wiele innych.

Rys. 3. Krzywe erozji dla stopów metalowych i kompozytu Belzona®2141 po 5 godzinach ekspozycji w kawitacji
Fot. 3a. Próbka stopu Cu-Ni. Widok po ekspozycji na 
stanowisku wibracyjnym

Fot. 3b. Próbka kompozytu Belzona®2141. Widok po 
ekspozycji

Fot. 7. Łopata turbiny wodnej z powłoką hydrofobową 
Belzona®1341 oraz zabezpieczeniem przeciwkawita-
cyjnym Belzona®2141

Fot. 6. Korpus pompy po wypełnieniu wżerów kompozytem Belzona®1311, modernizacji powłokowej Belzona®1341 
i zabezpieczeniu przeciw kawitacji powłoką Belzona

Fot. 4. Powłoka Belzona®2141 zastosowana do ochrony 
przed kawitacją steru i śruby okrętowej

Fot. 5. Wżery kawitacyjne w warstwie wierzchniej kor-
pusu pompy 
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Korpus pompy po wypełnieniu wżerów kompozytem Belzona®1311, modernizacji powłokowej 
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FOT. 7 
Łopata turbiny wodnej z powłoką hydrofobową Belzona®1341 oraz 
zabezpieczeniem przeciwkawitacyjnym Belzona®2141
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Problem zdudniania drgań może dotyczyć różnych agregatów. Jednak ze względu 
na szczególnie duże wykorzystywanie w przemyśle pracujących w grupach 
agregatów pompowych i wentylatorowych, jest on najczęściej rozpoznawany 
właśnie dla nich.

Jarosław Dziemidowicz 
Ryszard Nowicki

WPŁYW ZDUDNIANIA DRGAŃ
NA OCENĘ STANU TECHNICZNEGO

Kiedy dwie maszyny wirnikowe są usytuowane 
blisko siebie i napędzane przez silniki asynchro-
niczne posiadające tę samą liczbę biegunów, to 

dochodzić może do zdudniania drgań, a proces ten 
będzie utrudniał ocenę stanu technicznego. Do zdud-
niania będzie dochodzić wtedy, kiedy oddziaływania 
dynamiczne będą przenosić się między tymi agrega-
tami. Może to mieć miejsce za przyczyną ich posado-
wienia (posadowienie jest wykonane w sposób, który 
nie eliminuje transmisji oddziaływań dynamicznych 
między agregatami) lub instalacji, która z jednej strony 
podłączona jest do agregatów i dalej przechodzi w jej 
wspólną dla nich część. Instalacja może przyczyniać się 
do wzajemnego oddziaływania dynamicznego, podob-
nie jak posadowienie, tzn. poprzez transmisję drgań 
mechanicznych, a dodatkowo może także dochodzić 
do wzajemnego oddziaływania między agregatami 
poprzez transmisję pulsacji ciśnienia w medium ro-
boczym.

Wymieniając różne oddziaływania siłowe nie 
można zapomnieć o  siłach elektromagnetycznych, 
których okresowość także może pozostawać w relacji 
sprzyjającej pojawianiu się efektu zdudniania prowa-
dzącego do falowania poziomów drgań w wybranych 
punktach agregatu.

Efekt zdudniania
Dwa harmoniczne przebiegi dynamiczne o bar-

dzo zbliżonych poziomach drgań, generowane przez 
agregaty zlokalizowane w  bezpośredniej bliskości 
i/lub pracujące na wspólną instalację, które różnią 
się nieznacznie co do częstotliwości i pozostają we 
wzajemnej interakcji, prowadzić będą do cyklicznej 
zmiany poziomów drgań, co jest zwane dudnieniem. 

Dudnienie definiuje się jako zjawisko okresowego 
narastania i malenia amplitudy drgania wypadkowe-

go, które generuje się w wyniku nałożenia się dwóch 
drgań harmonicznych o takich samych amplitudach 
i  nieznacznie różnych częstotliwościach. Wtedy, 
kiedy amplitudy nie są takie same, natomiast wciąż 
porównywalne,  będziemy mówić o zdudnianiu drgań.

Problem ten dotyczy nie tylko układów mechanicz-
nych. Do dudnienia będzie dochodzić także w wyniku 
nakładania się dwóch fal dźwiękowych spełniających 
powyższe uwarunkowania. W konsekwencji następuje 
interferencja tych fal i ma miejsce okresowe osłabianie 
i wzmacnianie natężenia dźwięku.

Jeśli w  bezpośredniej bliskości siebie znajdują 
się więcej niż dwa „takie same” agregaty (tzn. trzy, 
cztery…), to także mogą one w  różnym stopniu 
wzajemnie na siebie oddziaływać. Skutek tego wie-
lostronnego odziaływania będzie bardziej złożony 
z  punktu widzenia zmienności amplitudy drgania 
wypadkowego w  czasie niż obserwowany w  przy-
padku wzajemnego oddziaływania na siebie tylko 
dwóch agregatów.

Oddziaływania dynamiczne prowadzące do 
zdudniania mogą być generowane przez siły po-
chodzące od (i) niewyważenia wirników (a  więc 
o  częstotliwości 1X odpowiadającej ich prędkości 
obrotowej), (ii) pulsacji ciśnienia medium (a więc 
o  częstotliwości NX, gdzie N odpowiada liczbie 
łopatek), (iii) innych wymuszeń mechanicznych 
wynikających z  podobieństwa kinematycznego 
konstrukcji maszyn(y), (iv) od siły elektrodyna-
micznej będącej harmoniczną lub subharmoniczną 
częstotliwości sieci elektrycznej.

Przykłady modelowe
W  diagnostyce technicznej wykorzystywane 

są różne analizy, które umożliwiają rozpoznanie 

62   Pompy Pompownie   1/2022



E K S P L O A T A C J A

ruchowych problemów maszyn. W  rozpoznawaniu 
zdudniania1 mogą być pomocne takie analizy, jak:
• przebiegi czasowe,
• trendy poziomu drgań (rodzaj estymacji nie jest 

w tym przypadku ważny),
• analiza widmowa 2-wymiarowa o wystarczająco 

dużej rozdzielczości,
• analiza widmowa 3-wymiarowa → widmo potoko-

we z niewielkim krokiem czasowym i o wystarcza-
jąco dużej rozdzielczości.

Poniżej pokazanych zostanie kilka modelowych 
analiz. Zostały one wykonane, przyjmując założenie, 
że agregaty są napędzane poprzez silniki asynchro-
niczne, charakteryzujące się różnym poślizgiem „p”2 
i przy założeniu, że ich prędkość synchroniczna pSYN 
wynosiłaby 375 obrotów na minutę (=RPM). Przy-
jęto, że dominującą składową drgań jest składowa 
1X. Na rysunkach podano wartości przyjętych dla 
modelowania amplitud drgań 1X „a” oraz poślizgu 
„p”. W  górnej części rysunków pokazano przebieg 
czasowy (kolor niebieski), natomiast w  części dol-
nej trend chwilowej wartości szczytowej wartości 
drgań (kolor czerwony). Przebieg czasowy posiada 
zmienność zbliżoną do przebiegu harmonicznego 
o częstotliwości odpowiadającej średniej arytmetycz-
nej częstotliwości procesów składowych, natomiast 
zmienia on swoją dynamikę w czasie. 

Opis osi pionowej ograniczono do podania war-
tości liczbowych w dynamice niezbędnej dla procesu 
modelowania. Do osi tej nie została przypisana jakaś 
konkretna dziedzina drgań (przyspieszenie, pręd-
kość, przemieszczenie, pulsacje ciśnienia, zmienność 
siły elektromagnetycznej), bowiem nie wpływa ona 
na rezultat modelowania. Oś pozioma jest liniową 
osią czasu, a jej długość dla wszystkich modelowa-
nych przypadków pokazano na rysunkach.

Na rys. 1 zaprezentowano efekt dudnienia dla 
przypadku, w  którym amplitudy drgań dla dwóch 
procesów są takie same, natomiast nieznacznie 
różnią się ich częstotliwości (f1 = 6,22 [Hz] i f2 = 6,15 
[Hz]). Fakt, że amplitudy drgań obu procesów są takie 
same powoduje, że dochodzi do sytuacji, w  której 
chwilowy minimalny poziom drgań uzyskanych 
w konsekwencji dudnienia jest równy 0 (różnica am-
plitud procesów pierwotnych), natomiast chwilowy 
maksymalny poziom drgań osiąga wartość 2 (suma 
amplitud procesów pierwotnych). Okresowość dud-
nienia wynosi w tym przypadku kilkanaście sekund.

 Na rys. 2 pokazano zmienność drgań w  czasie 
dla przypadku identycznego jak zamodelowanego 
poprzednio, tyle że różnią się amplitudy drgań 
(wyższa z nich jest o 40% wyższa od niższej). W przy-
padku zróżnicowania amplitudy drgań obu procesów 
pierwotnych nie będzie dochodzić do chwilowego 
całkowitego wygaszenia się drgań zdudnionych. Mi-
nimalna amplituda drgań sumarycznych będzie się 
równać różnicy amplitud obu procesów pierwotnych. 

Ze względu na fakt, że dla modelu, którego parametry 
opisane są na rys. 2, amplitudy te wynoszą 1 oraz 1,4, 
to w konsekwencji minimalny poziom drgań będą-
cych wynikiem zdudniania wynosi 0,4, a  chwilowy 
poziom maksymalny 2,4.

Na rys. 3 pokazano wynik modelowania, w któ-
rym wykorzystano wartości amplitud pierwotnych 
procesów drgań, identyczne jak w  przypadku 
pokazanym na rys. 2, jednak zmieniono ich często-
tliwości. O ile w przypadku modelu, dla którego re-
zultat pokazano na rys. 2, zróżnicowanie prędkości 
obrotowej wirników wynosiło 4 RPM, to dla modelu, 
jak scharakteryzowany na rys. 3, zróżnicowanie to 
jest o połowę mniejsze i wynosi 2 RPM. Jak widać, 
dwukrotne zmniejszenie zróżnicowania prędkości 
obrotowej prowadzi do 2-krotnego wydłużenia 
okresu zdudniania drgań. Tak więc w tym przypadku 
okresowość zdudniania jest ~2-krotnie większa niż 
w poprzednim przypadku.

Na rys. 4 pokazano wynik modelowania zdudnienia 
dla bardziej złożonego przypadku, bowiem tym razem 
mamy do czynienia nie z dwoma, a z trzema procesa-
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przemieszczenie, pulsacje ciśnienia, zmienność siły elektromagnetycznej), bowiem nie wpływa ona na rezultat 
modelowania. Oś pozioma jest liniową osią czasu, a jej długość dla wszystkich modelowanych przypadków jest 
pokazana na wykresach. 

Na RYS. 1 pokazano efekt dudnienia dla przypadku, w którym amplitudy drgań dla dwóch procesów są 
takie same, natomiast nieznacznie różnią się ich częstotliwości (f1 = 6,22 [Hz] i f2 = 6,15 [Hz]). Fakt, że amplitudy 
drgań obu procesów są takie same powoduje, że dochodzi do sytuacji, w której chwilowy minimalny poziom 
drgań uzyskanych w konsekwencji dudnienia jest równy 0 (różnica amplitud procesów pierwotnych), natomiast 
chwilowy maksymalny poziom drgań osiąga wartość 2  (suma amplitud procesów pierwotnych). Okresowość 
dudnienia wynosi w tym przypadku kilkanaście sekund. 

 

RYS. 1 Efekt dudnienia dla agregatów, których wirniki obracają się z prędkościami ω1=373RPM i ω2=369RPM 

Na  RYS.  2  pokazano  zmienność  drgań  w  czasie  dla  przypadku  identycznego  jak  zamodelowanego 
poprzednio,  tyle,  że  różnią  się amplitudy drgań  (wyższa  z nich  jest o 40% wyższa od niższej). W przypadku 
zróżnicowania amplitudy drgań obu procesów pierwotnych, nie będzie dochodzić do chwilowego całkowitego 
wygaszenia  się  drgań  zdudnionych.  Minimalna  amplituda  drgań  sumarycznych  będzie  się  równać  różnicy 
amplitud obu procesów pierwotnych. Ze względu na fakt, że dla modelu, którego parametry opisane są na RYS. 
2, amplitudy te wynoszą 1 oraz 1,4, to w konsekwencji minimalny poziom drgań będących wynikiem zdudniania 
wynosi 0,4, a chwilowy poziom maksymalny 2,4. 
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RYS. 2 Efekt  zdudnienia dla dwóch agregatów, których wirniki obracają  się  z prędkościami ω1=373 RPM  i 
ω2=369 RPM  

Na  RYS.  3  pokazano  wynik  modelowania,  w  którym  wykorzystano  wartości  amplitud  pierwotnych 
procesów drgań identyczne jak w przypadku pokazanym na RYS. 2 jednak zmieniono ich częstotliwości. O ile w 
przypadku modelu,  dla  którego  rezultat  pokazano  na  RYS.  2  zróżnicowanie  prędkości  obrotowej wirników 
wynosiło 4 RPM,  to dla modelu  jak  scharakteryzowany na RYS. 3 zróżnicowanie  to  jest o połowę mniejsze  i 
wynosi 2 RPM. Jak widać, dwukrotne zmniejszenie zróżnicowania prędkości obrotowej prowadzi do 2‐krotnego 
wydłużenia okresu zdudniania drgań. Tak więc w tym przypadku okresowość zdudniania jest ~2‐krotnie większa 
niż w poprzednim przypadku. 

RYS. 1
Efekt dudnienia dla agregatów, których wirniki obracają się z prędkościami ω1=373RPM 
i ω2=369RPM

RYS. 2
Efekt zdudnienia dla dwóch agregatów, których wirniki obracają się z prędkościami ω1=373 
RPM i ω2=369 RPM 
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E K S P L O A T A C J A

mi. Amplitudy procesów pierwotnych są nieznacznie 
zróżnicowane (wynoszą: 1,0, 1,4 oraz 1,6). Podobnie 
nieznacznie są zróżnicowane poślizgi w stosunku do 
obrotów synchronicznych. Przyjęto, że obroty wirni-
ków maszyn wynoszą: 374 RPM, 372 RPM i 366 RPM. 
W tym przypadku zmiana sygnału będącego wynikiem 
zdudniania nie posiada kształtu zbliżonego do sygnału 
harmonicznego, tak jak to miało miejsce w poprzednich 
przypadkach. Z modelu widać, że dla okna czasowego, 
które w tym przypadku jest 5 razy dłuższe niż obrazo-
wane w przypadku poprzednich modeli (75 [s]), widzimy 
nieco więcej niż dwa cykle pełnej zmienności zdudnień 
(a więc ich okres wynosi około 30 [s]). 

W poprzednim punkcie, jako jedną z analiz uży-
tecznych do rozpoznawania procesów zdudniania 
wymieniono analizy widmowe. Natomiast do próby 
efektywnego rozpoznawania procesu zdudniania 
z ich pomocą należy podchodzić z dużą ostrożnością, 
bowiem nie z pomocą każdego systemu umożliwia-
jącego wykonywanie analiz widmowych rozpoznanie 
zdudnienia będzie możliwe.

Gdyby chcieć dokonać rozpoznania występowania 
zdudnienia dla modelu scharakteryzowanego na rys. 
3, należałoby wziąć pod uwagę następujące fakty:
• częstotliwości odpowiadające obrotom wirników 

to 6,20 Hz i ~6,17 Hz;
• zróżnicowanie ww. częstotliwości to 0,03(3) Hz;
• gdyby chcieć mieć wyraźne prążki w  analizie 

widmowej to ww. częstotliwości winny dzielić 
4 prążki; tak więc szerokość prążka widmowego 
winna wynosić ~0,0083(3) Hz;

• przyjmując, że typowo wiele analiz widmowych 
o przeznaczeniu diagnostycznym jest realizowa-
nych w paśmie, którego górna częstotliwość gra-
niczna wynosi 1000 Hz, to liczba próbek przebiegu 
czasowego umożliwiająca uzyskanie ww. rozdziel-
czości winna przekraczać ćwierć miliona i w kon-
sekwencji akwizycja sygnału powinna zajmować 
ponad 2 minuty; oczywiście podczas całego 
czasu akwizycji sygnału chciałoby się mieć jego 
gwarantowaną niezmienność w zakresie poślizgu 
„p” dla obu maszyn; gdyby w trakcie próbkowania 
sygnału dochodziło do zmiany obciążenia które-
goś z procesów składowych (lub obu), to można 
się liczyć ze zmianą poślizgu i  w  konsekwencji 
utracona zostałaby ostrość wykonywanych analiz.

W  świetle powyższego można stwierdzić, że 
analizy widmowe w  wielu przypadkach nie będą 
efektywnym narzędziem umożliwiającym rozpo-
znawanie pierwotnych składowych drgań, które 
przyczyniają się do zachodzenia procesu zdudniania. 
Rozpoznawanie z pomocą analiz widmowych będzie 
tym trudniejsze, im zróżnicowanie obrotów wirników 
będzie mniejsze (czyli poślizgi agregatów będą bar-
dziej zbliżone do siebie).

Zdudnianie drgań pomp obiegowych wody
W  elektrowni 8-blokowej z  blokami ~200 MW, 

chłodzenie skraplaczy turbin odbywa się w układzie 
otwartym i  jest realizowane z  pomocą pionowych 
agregatów wody obiegowej. Wykorzystywane są dwie 
pompownie, a w każdej z nich znajdują się 4 agregaty 
pompowe typu 180P19, o następujących parametrach: 
wydajność nominalna Q = 32 000 [m3/h], wysokość 
podnoszenia H=10 [m], prędkość obrotowa wirnika 
n = ~370 [RPM], moc nominalna Pm = 1250 [kW]. 
Pompy są napędzane silnikami asynchronicznymi 
produkcji DOLMEL Wrocław typu SBJVe -1616 t/01 
o mocy 1600 [kW]. Silniki posiadają 8 par biegunów, 
w związku z czym ich synchroniczna prędkość obro-
towa wynosi 375 [RPM].

Pompy 180P19 są wyposażone w mechanizm re-
gulacji parametrów w czasie pracy przez zmianę kąta 
ustawienia łopat wirnika  – liczba łopat: 4. Zmiana 
parametrów pracy pompy będzie wpływać na zmianę 
obciążenia silnika i w konsekwencji – na zmianę jego 
poślizgu. Ewentualne błędy ustawienia kąta łopat będą 
oddziaływać na sturbulizowanie przepływu.
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RYS. 3 Efekt  zdudnienia dla dwóch agregatów, których wirniki obracają  się  z prędkościami ω1=372 RPM  i 
ω2=370 RPM  

Na RYS. 4 pokazano wynik modelowania  zdudnienia dla bardziej  złożonego przypadku, bowiem  tym 
razem mamy do czynienia nie z dwoma, a z trzema procesami. Amplitudy procesów pierwotnych są nieznacznie 
zróżnicowane  (wynoszą:  1,0,  1,4  oraz  1,6).  Podobnie  nieznacznie  są  zróżnicowane  poślizgi w  stosunku  do 
obrotów synchronicznych. Przyjęto, że obroty wirników maszyn wynoszą: 374 RPM, 372 RPM i 366 RPM. W tym 
przypadku  zmiana  sygnału  będącego  wynikiem  zdudniania  nie  posiada  kształtu  zbliżonego  do  sygnału 
harmonicznego, tak jak to miało miejsce w poprzednich przypadkach. Z modelu widać, że dla okna czasowego, 
które w tym przypadku jest 5 razy dłuższe niż obrazowane w przypadku poprzednich modeli (75 [s]), widzimy 
nieco więcej niż dwa cykle pełnej zmienności zdudnień (a więc ich okres wynosi około 30 [s]).  
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RYS. 4  Efekt  zdudnienia  dla  trzech  agregatów,  których wirniki  obracają  się  z  prędkościami  ω1=366  RPM, 
ω2=372 RPM i ω3=374 RPM  

W  poprzednim  punkcie  jako  jedną  z  analiz  użytecznych  do  rozpoznawania  procesów  zdudniania 
wymieniono  analizy widmowe.  Natomiast  do  próby  efektywnego  rozpoznawania  procesu  zdudniania  z  ich 
pomocą  należy  podchodzić  z  dużą  ostrożnością,  bowiem  nie  z  pomocą  każdego  systemu  umożliwiającego 
wykonywanie analiz widmowych rozpoznanie zdudnienia będzie możliwe. 

Gdyby chcieć dokonać rozpoznania występowania zdudnienia dla modelu scharakteryzowanego na RYS. 3, 
należałoby wziąć pod uwagę następujące fakty: 

 częstotliwości odpowiadające obrotom wirników to 6,20 Hz i ~6,17 Hz; 
 zróżnicowanie w/w częstotliwości to 0,03(3) Hz; 
 gdyby chcieć mieć wyraźne prążki w analizie widmowej to ww. częstotliwości winny dzielić 4 prążki; tak 

więc szerokość prążka widmowego winna wynosić ~0,0083(3) Hz; 
 przyjmując, że typowo wiele analiz widmowych o przeznaczeniu diagnostycznym jest realizowanych w 

paśmie, którego górna częstotliwość graniczna wynosi 1000 Hz, to liczba próbek przebiegu czasowego 
umożliwiająca  uzyskanie  w/w  rozdzielczości  winna  przekraczać  ćwierć  miliona  i  w  konsekwencji 

RYS. 3
Efekt zdudnienia dla dwóch agregatów, których wirniki obracają się z prędkościami ω1=372 
RPM i ω2=370 RPM 

RYS. 4
Efekt zdudnienia dla trzech agregatów, których wirniki obracają się z prędkościami ω1=366 
RPM, ω2=372 RPM i ω3=374 RPM 

64   Pompy Pompownie   1/2022



nego innego agregatu pompowego (OPC2) w tej pom-
powni. Jest widocznym, że w czasie, w którym agregat 
OPC2 nie pracuje (środkowa część wykresu), wtedy 
poziom drgań silnika agregatu OPC3 jest bardzo sta-
bilny i wynosi ~2,8 [mm/s]. Natomiast w przypadku 
uruchomienia agregatu OPC2 (co ma miejsce dla 
początkowej i końcowej części tego wykresu) poziom 
drgań agregatu OPC3 podlega znacznej zmienności: 
od ~0,7 do ~4,5 [mm/s].

E K S P L O A T A C J A

Osiowe łożysko oporowe montowane ponad kola-
nem wylotowym pompy jest łożyskiem typu Michella 
i smarowane olejem. 

Bardziej szczegółowy opis pompy 180P19 zawarto 
w [1], natomiast na fot. 1 pokazano widok pomiesz-
czenia wraz z  silnikami usytuowanymi w  górnych 
częściach tych agregatów. Dolna część agregatu pom-
powego wraz z jego przekrojem pokazana jest na rys. 5. 

Na rys. 6 zaprezentowano pomiary wykorzystywa-
ne w celu monitorowania stanu technicznego agre-
gatu pompowego. Są to czujniki drgań sejsmicznych 
(VELOMITOR CT) oraz bezkontaktowe (seria 3300 XL). 
Te drugie są wykorzystywane do nadzoru łożyska 
oporowego oraz generowania sygnału znacznika fazy. 
Wszystkie wymienione pomiary są włączone do kasety 
SYSTEM 3500, nad którą nadbudowany jest system 
diagnostyki blokowej (wykorzystywany jest SYSTEM 
1) wspomagający realizowanie utrzymania ruchu ba-
zującego na stanie technicznym (tzw. CBM)3.

Na rys. 7 pokazano oscylujący trend prędkości 
drgań poziomych (estymacja: RMS) w górnym węźle 
łożyskowym silnika, które to oscylacje były spowodo-
wane procesem zdudniania. W ciągu 55 minut doszło 
do 35-krotnego zafalowania drgań, co wskazywałoby na 
ich okresowość wynoszącą ~94 [s], a to z kolei mówiłoby, 
że zróżnicowanie poślizgów jest zdecydowanie mniejsze 
niż założone w powyższych badaniach modelowych.

Na rys. 8 ukazano zróżnicowanie drgań silnika 
dla czterech agregatów. Z  widm tych widać, że (i) 
dominującą składową drgań jest z  reguły składo-
wa 2X wirnika, (ii) rozrzut wartości maksymalnej 
składowej prędkości drgań zawiera się w przedziale 
0,5…3,0 [mm/s] (iii) w widmie uwidacznia się jeszcze 
podwojona składowa łopatkowa oraz widoczne są 
wokół niej wstęgi modulacyjne generowane przez 
składową 1X wirnika. Udział składowej w drganiach 
sumarycznych składowej łopatkowej 2X jest stosun-
kowo nieduży i w przypadku każdego agregatu nie 
przekracza 0,4 mm/s.

Na rys. 9 pokazano zróżnicowanie charakteru 
drgań wybranego silnika (OPC3) od stanu operacyj-
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FOT. 1 Widok fragmentu pompowni, na którym pokazano napędy kolejnych agregatów pomp FOT. 1
Widok fragmentu pompowni, na którym pokazano napędy kolejnych 
agregatów pomp

RYS. 5
Przekrój pompy 180P19 (po lewej) oraz widok korpusu pompy agregatu OPC4 z widoczną klapą 
zwrotną PENTAIR 

RYS. 6
Pomiary 
realizowane w celu 
nadzoru stanu 
technicznego 
agregatu 
pompowego

RYS. 7
Oscylujący trend 
drgań silnika OPC3 
spowodowany 
zdudnieniem 
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RYS. 5 Przekrój pompy 180P19 (po lewej) oraz widok korpusu pompy agregatu OPC4 z widoczną klapą zwrotną 
PENTAIR  

 

Na  rys.  6  pokazano  pomiary  wykorzystywane  w  celu monitorowania  stanu  technicznego  agregatu 
pompowego. Są to czujniki drgań sejsmicznych (VELOMITOR CT), oraz bezkontaktowe (seria 3300 XL). Te drugie 
są  wykorzystywane  do  nadzoru  łożyska  oporowego  oraz  generowania  sygnału  znacznika  fazy.  Wszystkie 
wymienione pomiary  są włączone do kasety SYSTEM 3500, nad którą nadbudowany  jest  system diagnostyki 
blokowej (wykorzystywany jest SYSTEM 1) wspomagający realizowanie utrzymania ruchu bazującego na stanie 
technicznym (tzw. CBM)3. 
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RYS. 6 Pomiary realizowane w celu nadzoru stanu technicznego agregatu pompowego 

 

Na  rys.  7  pokazano  oscylujący  trend  prędkości  drgań  poziomych  (estymacja:  RMS) w  górnym węźle 
łożyskowym silnika, które to oscylacje były spowodowane procesem zdudniania. W ciągu 55 minut doszło do 35‐
krotnego zafalowania drgań, co wskazywałoby na ich okresowość wynoszącą ~94 [s], a to z kolei mówiłoby, że 
zróżnicowanie poślizgów jest zdecydowanie mniejsze niż założone w powyższych badaniach modelowych. 
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RYS. 7 Oscylujący trend drgań silnika OPC3 spowodowany zdudnieniem  

 

Na  rys.  8  pokazano  zróżnicowanie  drgań  silnika  dla  czterech  agregatów.  Z widm  tych widać,  że  (i) 
dominującą  składową drgań  jest  z  reguły  składowa 2X wirnika,  (ii)  rozrzut wartości maksymalnej  składowej 
prędkości  drgań  zawiera  się w  przedziale  0,5…3,0  [mm/s]  (iii) w widmie  uwidacznia  się  jeszcze  podwojona 
składowa łopatkowa oraz widoczne są wokół niej wstęgi modulacyjne generowane przez składową 1X wirnika. 
Udział składowej w drganiach sumarycznych składowej łopatkowej 2X jest stosunkowo nieduży i w przypadku 
każdego agregatu nie przekracza 0,4 mm/s. 
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***

Praca agregatu w warunkach zdudniania zdecy-
dowanie utrudnia monitorowanie stanu techniczne-
go i może wpływać na błędne zadziałanie systemu 
zabezpieczeń drgań agregatu. Do sytuacji takiej może 
dojść wtedy, kiedy w trakcie zdudniania maksymalne 
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E K S P L O A T A C J A

poziomy drgań będą wyższe od zaprogramowanych 
wartości „nastaw na wyłącz”, a czas występowania 
przekroczenia będzie dłuższy niż zaprogramowana 
nastawa time delay4. 

Prowadzenie diagnostyki drganiowej stanu tech-
nicznego, mającej wspomagać utrzymanie ruchu 
bazujące na stanie technicznym, w  dalszym ciągu 
jest możliwe dla każdego agregatu z  osobna, ale 
wymaga – na czas realizacji badań diagnostycznych 
– unieruchomienia sąsiednich agregatów, bowiem 
jeśli one pracują, to prowadzą do zdudniania drgań 
na agregacie podlegającym ocenie, utrudniając tę 
ocenę lub czyniąc ją wręcz niemożliwą.

Także w  przypadku działań obsługowych mają-
cych na celu poprawę dynamiczności agregatu (np. 
wyważanie), należy być świadomym czy drgania 
obsługiwanego agregatu podlegają zdudnianiu czy 
też nie, bowiem mogą one wpływać na wartości po-
miarów (tak w zakresie amplitudy, jak i fazy) i w kon-
sekwencji prowadzić do zakłócania tego procesu.

W  każdym przypadku, w  którym dochodzi do 
zdudniana drgań od początku oddania do ruchu 
jakiejś inwestycji, należy mówić o błędzie projekto-
wym (lub rzadziej montażowym). Fakt, że w procesie 
zdudniania dochodzi do znaczącego podniesienia 
chwilowych poziomów drgań jest równoznaczny 
z przyspieszoną kumulacją naprężeń, co prowadzi do 
ograniczenia żywotności agregatów i w konsekwencji 
do skrócenia czasów między remontowych.

Literatura
[1]  http://kronikatechnikipompowej.pl/2015/04/21/moderni-

zacja-pomp-smiglowych-duze-pompy-powazne-zadania/
[2] Nowicki R., (Niczym krewetki ….) Nowe możliwości w za-

kresie nadzoru pomp, Pompy Pompownie, Nr 2/2017 str. 
8-15.

Przypisy
1 Typowy efekt dudnienia wymagający takich samych 

amplitud wymuszeń w praktyce ma małe szanse na za-
istnienie.

2 p=1-pRZ/pSYN – gdzie pRZ jest rzeczywistą prędkością obro-
tową wirnika maszyny, a pSYN – synchroniczną.

3 Zauważmy, że standard API 670 zaleca również włącze-
nie do tego samego systemu monitorowania, który jest 
wykorzystywany do nadzoru drgań także pomiarów 
temperatury węzłów łożyskowych oraz uzwojeń silnika. 
To zalecenie standardu nie zostało uwzględnione przez 
użytkownika, a pomiary temperatury są podłączone do 
DCS. Innym pomiarem, który winien być wykorzystywa-
ny przy monitorowaniu stanu technicznego niektórych 
systemów pompowych (w tym pomp wody obiegowej), 
jest kierunek obrotów wirnika pompy. Może się bowiem 
zdarzyć, że agregat może zacząć pracować w  reżimie 
turbinowym. Celowość monitorowania kierunku obro-
tów wirników pomp wody obiegowej wskazuje m.in. [1]. 
Do systemu monitorowania mogłyby być rwnież dodane 
czujniki pulsacji ciśnienia celem detekcji niepoprawności 
pracy wirnika pompy (detekcja kawitacji [2]).

4 Time delay – opóźnienie czasowe zadziałania systemu 
zabezpieczeń w stosunku do czasu wystąpienia przekro-
czenia nastawy alarmowej.

RYS. 8
Analizy widmowe prędkości drgań 4 agregatów pompowych w jednej pompowni w wybranej 
chwili czasowej 

RYS. 9
Zróżnicowanie charakteru drgań silnika OPC3 w zależności od uruchomienia silnika OPC2 
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RYS. 8 Zróżnicowanie widm drgań górnego węzła łożyskowego silnika dla czterech agregatów OPC  

 

Na rys. 9 pokazano zróżnicowanie charakteru drgań wybranego silnika (OPC3) od stanu operacyjnego 
innego agregatu pompowego (OPC2) w tej pompowni. Jest widocznym, że w czasie, w którym agregat OPC2 nie 
pracuje (środkowa część wykresu), wtedy poziom drgań silnika agregatu OPC3 jest bardzo stabilny i wynosi ~2,8 
[mm/s]. Natomiast w przypadku uruchomienia agregatu OPC2 (co ma miejsce dla początkowej i końcowej części 
tego wykresu) poziom drgań agregatu OPC3 podlega znacznej zmienności: od ~0,7 do ~4,5 [mm/s]. 

 

RYS. 9 Zróżnicowanie charakteru drgań silnika OPC3 w zależności od uruchomienia silnika OPC2  

 

*** 

Praca agregatu w warunkach zdudniania zdecydowanie utrudnia monitorowanie stanu technicznego  i 
może wpływać na błędne zadziałanie systemu zabezpieczeń drgań agregatu. Do sytuacji takiej może dojść wtedy, 
kiedy w trakcie zdudniania maksymalne poziomy drgań będą wyższe od zaprogramowanych wartości nastaw na 
wyłącz, a czas występowania przekroczenia będzie dłuższy niż zaprogramowana nastawa time delay4.  

Prowadzenie diagnostyki drganiowej stanu technicznego mającej wspomagać utrzymanie ruchu bazujące 
na  stanie  technicznym w  dalszym  ciągu  jest możliwe  dla  każdego  agregatu  z  osobna,  ale wymaga  na  czas 
realizacji badań diagnostycznych unieruchomienia sąsiednich agregatów, bowiem jeśli one pracują to prowadzą 
do zdudniania drgań na agregacie podlegającym ocenie, utrudniając tę ocenę lub czyniąc ją wręcz niemożliwą. 
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POMPY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO ABRAZYJNYCH 
I AGRESYWNYCH MEDIÓW OD SPECJALISTÓW

Firma Munsch jest wysoko wyspecjalizowanym producentem pomp z tworzyw sztucznych. Parametry hydrauliczne są każdorazowo 
dopasowane do wymagań przyszłego miejsca pracy.

Produkcja
Wszystkie elementy z tworzyw sztucznych wytwarzamy sami w naszej fabryce. Pozostałe elementy odlewane i wytwarzane z węglików 
są przez nas zamawiane i stale utrzymujemy wysokie stany magazynowe. Dzięki temu, jesteśmy niezależni od zewnętrznych wytwórców 
i odpowiadamy szybko i elastycznie na potrzeby użytkowników.

Montaż
Nasza kontrola jakości i stosowane procedury zapewniają pełną przejrzystość procesu produkcyjnego. Montaż jest wykonywany 
z wykorzystaniem najnowszych metod zarządzania produkcją, a kontrola jakości ma miejsce na kilku zdefiniowanych etapach produkcji.

Testy
Każda pompa wyprodukowana w naszej firmie jest na końcu testowana na naszym stanowisku próbnym.

MUNSCH Chemie Pumpen GmbH
Im Staudchen · D-56235 Ransbach-Baumbach
Niemcy

W Polsce reprezentowana przez 
HERMETIC Pumps Polska sp. z o.o.
Barona 20A/8
43-100 Tychy
Tel. 32 3264765
e-mai: hermetic@hermetic-pumpen.pl



Z  Ż Y C I A  B R A N Ż Y

Elektrownia Wodna Dychów – najstarsza w Polsce siłownia szczytowo-pompowa 
– po II wojnie światowej została częściowo pozbawiona pomp przez Rosjan. 
Niemal „od zera” odbudowywali ją m.in. pracownicy Świdnickiej Fabryki 
Urządzeń Przemysłowych, wśród których był młody inżynier January Skórski. 
Skonstruowali wówczas i wykonali pompy o największej w kraju mocy, 
wydajności i gabarytach. To niepobity do dziś rekord.

Sabina Szewczyk-Wajda 
redaktorka czasopisma „Pompy Pompownie” oraz portalu kierunekPOMPY.pl 

W zeszłym roku w Elektrowni Dychów (artykuł 
z tej inwestycji zamieszczono w magazynie 
„Pompy Pompownie” 2/2021) zakończono 

kompleksową modernizację hydrozespołów i pomp 
akumulacyjnych. Jednak to nie jedyna transformacja, 
jaką ten obiekt przeszedł. Największe i najbardziej wy-
magające były prace przeprowadzone w latach 60. przez 
Świdnicką Fabrykę Urządzeń Przemysłowych. – Jako 
młodzi inżynierowie, zaraz po studiach na Politechnice 
Wrocławskiej, dostaliśmy ambitne zadanie konstruk-

NIEPOBITY
POMPOWY REKORD

cyjno-produkcyjne – wspomina ten czas January Skór-
ski. – Kiedy po raz pierwszy pojechaliśmy do Dychowa, 
w pompowni była tylko jedna pompa, pozostałe zostały 
zdemontowane przez wojska radzieckie i wywiezione 
do Leningradu, do wielkiej fabryki turbin – wspomina 
J. Skórski. 

Odbudowane niemal od zera
Stanisław Kosarzewski i  Tadeusz Andrzejewski, 

ówcześni dyrektorzy Świdnickiej Fabryki oraz dy-
rektorzy Dychowa, postanowili, aby w odbudowanej 
elektrowni wykonać i  umieścić w  pompowni do-
kładnie takie pompy, jakie niegdyś tam pracowały. 
Ich konstrukcja bazowała na pomiarach jedynej 
pompy pozostawionej w obiekcie. Wykonali je mło-
dzi inżynierowie biura konstrukcyjnego Świdnickiej 
Fabryki Urządzeń Przemysłowych: Zbigniew Kalata 
(konstruktor prowadzący), Włodzimierz Szkarłat, 
January Skórski i Piotr Świtalski. – Wszystkiego nie 
dało się pomierzyć, więc skomplikowane kształty 
przestrzenne odwzorowane były gipsem. Aby dostać 
się do wirnika tej pompy, musieliśmy wejść do ko-
mory ssawnej – 10 m w dół – po stalowych, śliskich 
hakach. Pomiary wykonywaliśmy na małym pomo-
ście umieszczonym poniżej poziomu wody w kanale 
dopływowym rzeki Bóbr, chronieni niedostatecznie 
szczelną zastawką. Od czasu do czasu okrzykami: 

       Reklama
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Z  Ż Y C I A  B R A N Ż Y

January Skórski podkreśla odwagę ludzi, którzy 
działali przy tym projekcie. Jak wspomina, była to 
praca niemal od zera. Udała się dzięki zaangażowa-
niu i pasji. 

N I E  T Y L K O  P O M P Y

January Skórski pracę w ŚFUP zaczął w 1958 r. 
– był konstruktorem pomp, głównie pomp 
śmigłowych o dużej wydajności (największe 
– do 3 m3/s) dla melioracji. Następnie był szefem 
działu, a potem głównym konstruktorem. 
Wiodącą działalnością fabryki była budowa 
cukrowni – powstały w niej 54 zakłady tego 
typu, eksportowane do wielu rejonów świata, 
między innymi do Iranu, Wietnamu, Chin, 
Grecji i Czechosłowacji. J Skórski po przejściu 
na emeryturę był prezesem spółki Cedos 
i wydawcą czasopisma „Pompy Pompownie”.

       Reklama

„woda!” alarmowaliśmy pracowników elektrowni 
o  potrzebie włączenia pompy obniżającej  – mówi 
January Skórski. 

Odważna decyzja, nietypowe rozwiązania
Po 2 latach, w  1963 roku, Świdnicka Fabryka 

dostarczyła do Dychowa dwie pompy akumulacyj-
ne. Prace obejmowały sporządzenie dokumentacji 
konstrukcyjnej przez Zbigniewa Kalatę, wykonanie 
modelu pompy w skali 1:7, próby na modelu pompy, zaś 
to wszystko wyprodukowano technologiami dostępny-
mi dla przemysłu z początkiem lat sześćdziesiątych. 
Wirnik wykonano z trzech części: górnego i dolnego 
pierścienia oraz ponadmetrowych, stalowych łopatek 
o przestrzennej krzywiźnie. Olbrzymia spirala powstała 
z licznych elementów.

Pompy uruchomiono w 1965 roku, uzyskały za-
łożone parametry i były eksploatowane przez wiele 
lat. – Do dziś są to największe pompy, jakie zostały 
wykonane w kraju. O największej wydajności około 16 
m3/s przy wysokości podnoszenia około 26 m i najwięk-
szych gabarytach, z silnikiem o mocy 5,2 MW. Pompy 
wyposażono w największe, jak dotychczas,  zawory 
motylkowe o średnicy 2,1 m, konstrukcji Błażeja Brzo-
zowkiego – opisuje J. Skórski.
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Z  Ż Y C I A  B R A N Ż Y

Na środku ogromnej hali maszyn wzrok przyciągają 
dwa generatory, wyprodukowane jeszcze przez 
pilzneńską Skodę. Każda z użytych tu pompoturbin 

to moc 44 MW. – Choć działają już ponad 20 lat, nie widać 
na nich dużego upływu czasu, tym bardziej, że ze wzglę-
dów ekonomicznych nie pracujemy w trybie szczytowo-
-pompowym, a w kierunku generatorowym, wyłącznie 
dla wytwarzania energii – mówi Arkadiusz Czarnecki 
z Działu Inwestycji i Rozwoju, oprowadzający po Zespole 
Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Zna on to miejsce jak 
mało kto, dobrze pamięta kontrowersje i protesty, jakie 
wzbudzała budowa w pobliżu słynnego zamku. – To, że 
zapora i zbiornik są tu niezbędne, udowodniliśmy tuż po 
ich otwarciu, w lipcu 1997 r., gdy musieliśmy zmierzyć się 
z powodzią nazwaną później „100-lecia” – przypomina. 

Ochrona przeciwpowodziowa to jeden z głównych 
celów, dla których wybudowano wśród Pienin wspo-
mniane obiekty hydrotechniczne oraz elektrownię 
przepływową na zbiorniku wyrównawczym. Kolejny to 
wyrównanie poziomu Dunajca, czyli zapewnienie dostę-
pu do wody, a niejako „przy okazji” realizowana jest pro-
dukcja energii elektrycznej. Ile można jej tu wytworzyć? 
Jak w każdej elektrowni tego typu – wszystko zależy od 
wody. Jeśli byłoby jej pod dostatkiem, to – jak zapewnia 

ELEKTROWNIA
U STÓP ZAMKU

Przemysław Płonka
redaktor naczelny wydawnictwa BMP

Moc turbozespołów: 2 x 46,375 MW. 
Moc pobierana przy pracy pompowej 
przy wysokości podnoszenia 40,6 m 
– 2 x 44,5 MW. Prędkość obrotowa 
synchroniczna – 166,7 obr/min… Tyle 
suche, techniczne fakty. Warto 
uzupełnić je, oglądając „na żywo” 
urządzenia w Elektrowni Wodnej 
Niedzica.
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Z  Ż Y C I A  B R A N Ż Y

A. Czarnecki – można by zasilić pół Krakowa. Zresztą 
kilkanaście lat temu Niedzica, wspólnie z elektrownią 
ze Skawiny, wykonywała próbę: „Obrona energetyczna 
miasta Krakowa”. „Obrona” wówczas się udała, a cała 
energetyczna wyspa liczyła ponad 200 MW. 

Niedzicki obiekt pracuje jak elektrownia szczy-
towa, a więc taka, która oddaje energię elektryczną 
do sieci w  czasie największego zapotrzebowania. 
Możliwości pompowe są do wykorzystania w godzi-
nach nocnych – woda transportowana jest z dolnego 
zbiornika do górnego, a następnego dnia używana do 
napędzania turbin. – W tej chwili dopływ wynosi ok. 
15 m3/s, wypuszczamy 28 m3/s. Jak widać, poziom gór-
nej wody opada. Wiemy natomiast, że śniegu w Tatrach 
jest sporo, więc po jego stopnieniu, w okolicach maja, 
nasz zbiornik otrzyma mocne „zasilanie” – tłumaczy 
Arkadiusz Czarnecki podkreślając, że w Niedzicy mu-
szą obserwować pogodę nie rzadziej od synoptyków. 
– Prowadzimy gospodarkę wodną z  odpowiednim 
wyprzedzeniem i dokładnie obserwujemy to, co się 
dzieje w przyrodzie. Analizujemy, ile ma spaść deszczu, 
śniegu, kiedy spodziewane są roztopy. Po 25 latach 
mamy już spore doświadczenie i wiemy, jaki poziom 
wody jest bezpieczny dla obiektu i okolicy.

Przeglądy i modernizacje
Za generatorami, pod ścianą hali maszyn, usta-

wiono potężne łopaty do turbiny – to zapas na wy-
padek np. usterki. Ewentualnych nieprawidłowości 
szuka się w elektrowni w czasie okresowych prze-
glądów zimowych – to jedyna możliwość dotarcia 
do wielu trudno dostępnych miejsc, których nie 

E L E K T R O W N I A  W O D N A 
W  N I E D Z I C Y

• wyposażona w dwie turbiny odwracalne typu 
Deriaza o mocy nominalnej 2 x 46 MW, 

• waga jednego hydrozespołu to 250 t, 
• budynek elektrowni o kubaturze 171 tys. m³, 

posadowiony 40 m pod ziemią, 
• woda doprowadzona jest ze zbiornika 

do elektrowni dwoma wydrążonymi 
w skale sztolniami o średnicy 7 m.

Źródło: www.niedzica.pl
CZYSZCZENIE 
OLEJU
Wszystkie ważne 
regulacyjne 
urządzenia 
– jak aparat 
kierowniczy, kąt 
natarcia łopat 
turbiny – są 
poruszane olejem, 
pod ciśnieniem. 
W elektrowni 
Niedzica 
wykorzystywane 
są filtry firmy 
CC Jensen, 
oddzielające wodę 
i zanieczyszczenia 
od oleju
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da się „oczujnikować”. Jedna łopata waży 4,5 tony, 
więc przydają się tu dwie suwnice dźwigowe – teraz 
nieruchomo wiszące nad halą (też zresztą niedaw-
no unowocześnione). – Modernizacje wykonujemy 
właściwie cały czas, obecnie wymieniamy regulatory 
turbin. Podpisaliśmy umowę z Instytutem Energety-
ki z Gdańska na prace w tym zakresie, w przyszłym 
roku odstawiony będzie drugi z  turbozespołów 
–  wyjaśnia A. Czarnecki. Większych problemów 
z urządzeniami nie pamięta. Ponad 10 lat temu poja-
wiły się jedynie trudności z generatorami. – Pracują 
na napięciu 15 kV, izolacja szybko się degradowała. 
Przeprowadziliśmy przetarg, a następnie wymieni-
liśmy izolację na obydwu stojanach. Dziś wszystko 
jest już w porządku – mówi.

Próby pompowania
– Rurą, którą widać na dole, woda płynie do tur-

biny – Arkadiusz Czarnecki wskazuje zielone i czarne 

G Ł Ó W N E  D A T Y  Z W I Ą Z A N E  Z   H I S T O R I Ą 
B U D O W Y  Z B I O R N I K A

1950-64 – Studia i projekty koncepcyjne zbiornika obejmujące 
bardzo różne rozwiązania, począwszy od koncepcji zbiornika 
rzędu 600 mln m3 z zaporą przy Zielonych Skałkach i przerzutem 
wody do Tylmanowej, gdzie przewidywano kolejny zbiornik, 
aż do koncepcji zastąpienia zbiornika czorsztyńskiego większą 
liczbą małych zbiorników w jego zlewni. Zakończeniem tego 
etapu studiów było opracowanie w roku 1963 kompleksowych 
założeń zagospodarowania całego dorzecza Dunajca, wynikających 
z porównania wszystkich rozpatrywanych uprzednio rozwiązań 
oraz dodatkowych studiów i badań. W wyniku prac wskazany został 
do realizacji wariant z zaporą betonową w Niedzicy, o pojemności 
ograniczonej do ok. 250 mln m3, bez sztolni przerzutowej.
1965-68 – Zatwierdzenie założeń ww. wersji 
zbiornika, zatwierdzenie projektu wstępnego po 
badaniach uzupełniających i uzgodnieniach.
1970-71 – Podział przedsięwzięcia na dwa zadania 
inwestycyjne: I – zagospodarowanie otoczenia obiektów, 
II – obiekty podstawowe. Rozpoczęcie realizacji zadania I.
1970-71 – Aktualizacja założeń zadania II wynikająca 
ze zmiany typu zapory z betonowej na ziemną.
1975 – Rozpoczęcie realizacji zadania II.
1986 – Rozszerzenie zakresu inwestycji o budowę kanalizacji 
i oczyszczalni ścieków w zlewni zespołu zbiorników.
1994 – Oddanie do użytku zbiornika 
wyrównawczego Sromowce Wyżne.
1995 – Rozpoczęcie piętrzenia zbiornika głównego przy 
jednoczesnym wykonywaniu górnej części korpusu zapory.
1997 – Zakończenie budowy i oddanie 
całości obiektów do eksploatacji.

Źródło: www.zzw-niedzica.com.pl

pierścienie o średnicy 6 m. Widać potężne zamknięcie 
motylowe – klapę, obecnie zamkniętą, wykorzysty-
waną podczas postoju maszyny, aby ciśnienie nie 
oddziaływało cały czas na aparat kierowniczy. 

W kolejnym pomieszczeniu słychać serię dźwię-
ków. – Poszczególne układy działają w automatyce: 
załączają się pompy odwodnienia, pompy do utrzy-
mywania ciśnienia itd. Cóż, pomp mamy u nas pod 
dostatkiem – śmieje się specjalista z  Elektrowni 
Niedzica. – A  tu widzimy: turbina pod nami, nad 
nami generator – objaśnia. – Jeżeli generator „prze-
robilibyśmy” na silnik, a  jest do tego odpowiednie 
przełączenie, maszyna zacznie kręcić się w  drugą 
stronę. Turbina, zamiast pobierać wodę, będzie 
pompowała ją z dolnego jeziora do górnego – mówi. 
– Pracowaliśmy tak do 2003 r., generator zużywał 
wówczas około 44 MW. Sprawność takiego zabiegu, 
czyli wypompowania pewnej ilości wody do góry i pro-
dukcja z niej energii elektrycznej, wynosi 71%. Można 
powiedzieć więc, że to spory magazyn, natomiast by 
go wykorzystywać, ceny zakupu i sprzedaży energii 
muszą się różnić. Dziś są zbyt zbliżone. 

W Niedzicy okresowo prowadzą próby pompowa-
nia. – Rozkręcamy wówczas maszynę, by zaczęła ssać, 

WODA DO TURBINY
Rura, którą woda płynie do turbiny. Zamknięcie motylowe 
wykorzystywane jest podczas postoju maszyny
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POMPOWNIA
Pompy (każda 

po 135 kW) 
wykorzystywane 
przy przeglądach 

maszyn

HALA MASZYN
Na środku 

hali maszyn 
w elektrowni 

Niedzica 
znajdują się 

dwa generatory, 
wyprodukowane 

jeszcze przez 
pilzneńską Skodę
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uchyla się aparat kierowniczy i woda płynie w od-
wrotną stronę. Taki test wykonywaliśmy ostatnio 
dwa lata temu. Do rozruchu w kierunku pompowym 
wykorzystujemy falownik o mocy 8,5 MW – opisuje 
Arkadiusz Czarnecki. – Modernizowaliśmy go ze 
wspomnianym Instytutem Energetyki, przy okazji 
wprowadzając tu nową funkcjonalność: gdy hamuje-
my, następuje odzysk energii. Zatem gdy wyłączamy 
turbinę – jest na wybiegu, należy ją zatrzymać – to 
energię, która jest jeszcze w masie wirującej, odbie-
ramy i wysyłamy do sieci. 

Soft starty
– Jeśli jezioro dolne byłoby wypełnione po brzegi, 

to pomieszczenie, w którym znajdujemy się teraz, le-
żałoby 20 m pod lustrem wody – wyjaśnia Arkadiusz 
Czarnecki, wskazując na dwie pompy. – Każda ma po 
135 kW, wykorzystujemy je przy przeglądach maszyn. 
Gdy założymy zastawki remontowe od wody dolnej 
i górnej – czyli mamy oddzielony jeden rurociąg, na 
którym pracuje turbina – to otwierając i zamykając 
odpowiednie zawory, powodujemy, że woda napły-
wa do komory ciśnieniowej i  wypływa z  miejsca, 
w jakim znajduje się turbina. Można wówczas wejść 
do środka. 

Kiedyś pompy te startowały poprzez załączenie, 
dziś pracują na falownikach. Wszystkie większe pom-
py w Niedzicy mają soft starty – dużo łagodniej się 
uruchamiają, a ich żywotność znacznie się wydłużyła. 
– Są gotowe na kolejne wyzwania – podsumowuje 
Arkadiusz Czarnecki.

Fot. BMP

WŁAZ
do turbiny używany w czasie przeglądu

HYDROZESPOŁY
Elektrownia w Niedzicy wyposażona jest w dwie turbiny odwracalne typu Deriaza o mocy 
nominalnej 2 x 46 MW; waga jednego hydrozespołu to 250 t 
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Pompa membranowa do strefy EX
z elektromagnetycznym napędem membrany
Extronic
wydajność od 0,19 do 60 l/h
ciśnienie do 25 bar

Membranowe pompy dozujące 
z napędem elektromagnetycznym

iBeta® 4  Beta® 5
wydajność od 0,74 do 32 l/h
ciśnienie od 25 do 2 bar

Membranowe pompy dozujące z napędem silnikowym  (Basic i Control)
,Sigma 1  2, 3

wydajność od 20 do 1040 l/h
ciśnienie od 16 do 4 bar

Membranowa pompa dozująca 
z napędem silnikowym
Evolution micro
wydajność od 0,02 do 18 l/h
ciśnienie od 400 do 16 bar

Membranowe pompy dozujące z napędem silnikowym
HYDRO 2, 3, 4
wydajność od 3 do 1450 l/h
ciśnienie  od 7 do 100 bar
API 675

Membranowa pompa dozująca 
z napędem elektromagnetycznym
Concept CNPB
wydajność od 1,5 do 21,9 l/h
ciśnienie od 1,5 do 16 bar

Silnikowe membranowe pompy dozujące
z hydraulicznym napędem membrany
Evolution 1, 2, 3, 4
wydajność od 3 do 7400 l/h
ciśnienie  do 400 bar

Jesteśmy skoncentrowani 
na najlepszych rozwiązaniach

Pompa membranowa silnikowa 
  MAKRO 5 MAKRO TZi 

wydajność od 260  l/h do 4000 l/h 
ciśnienie do 25 bar

Pompy perystaltyczne silnikowe
DulcoFlex DFBa, DFCa, DFDa, DFYa

3
wydajność od 51 l/h do 26 m /h

ciśnienie do 8 bar

Pompa perystaltyczna 
DulcoFlex DFXa
wydajność od 10 ml do 30 l/h
ciśnienie do 7 bar

Pr Minent Dozotechnika sp. z o.o.      ul. Jagiellońska 2 B     55-095 Mirków k/Wrocławia o  ●  ●

tel.: 71 398 06 00    faks : 71 398 06 29    e-mail : biuro@prominent.com   www.prominent.pl● ● ●

Zapraszamy do internetowego asystenta doboru pomp: www.pump-guide.com

Membranowa pompa dozująca 
z napędem elektromagnetycznym

igamma X  XL
wydajność od 2,3 do 80 l/h
ciśnienie od 25 do 2 bar
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U S Z C Z E L N I E N I A  I  A R M A T U R A

Konstrukcja mechanicznych uszczelnień czoło-
wych jest stale ubogacana poprzez różne roz-
wiązania zarówno w zakresie struktury zespołu 

elementów, mechaniki oraz mechatroniki. W ostatnich 
dwóch latach pojawiło się kilkanaście różnych opisów 
patentowych dotyczących uszczelnień mechanicznych 
stosowanych w maszynach wirnikowych, stanowisk do 
badania uszczelnień, ale również uszczelnienie do wałów 
wyciskarek używanych w przemyśle przeróbki tworzyw 
sztucznych. W tym artykule przedstawiono trzy przykła-
dowe wynalazki z dziedziny uszczelnień mechanicznych, 
opublikowane w United States Patent and Trademark 
Office, obrazujące aktualne tendencje rozwojowe. Jest 
to przykład uszczelnienia bezoringowego, mieszkowego 
i system sterowania uszczelnieniem mechanicznym. 

NOWE AMERYKAŃSKIE PATENTY 
USZCZELNIEŃ MECHANICZNYCH

dr hab. inż. Jerzy Bochnia, prof. PŚk
Katedra Technologii Mechanicznej, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn 
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

W ostatnich latach pojawiło się kilka ciekawych patentów 
amerykańskich, dotyczących mechanicznych uszczelnień czołowych. 
Warto zwrócić uwagę na opisy niektórych rozwiązań konstrukcyjnych.

Uszczelnienie mechaniczne bezoringowe
Rysunek 1 przedstawia konstrukcję uszczelnienia 

mechanicznego czołowego, która wg opisu patento-
wego US 2020/0200275 [1] nie zawiera uszczelnień 
wtórnych, takich jak np. pierścienie typu O-ring. 
Wynalazek jest modernizacją konstrukcji przed-
stawionej w  opisie patentowym US 2020/0166141 
[2] i opisanej w pracy [3]. Pojawienie się w krótkim 
czasie drugiego patentu dotyczącego bezoringowych 
uszczelnień może oznaczać nowy trend w  projek-
towaniu konstrukcji uszczelnień mechanicznych. 
Wynalazek dostarcza uszczelnienie mechaniczne 
obrotowe zapewniające długą i stabilną pracę oraz 
zdolne do wyeliminowania potrzeby stosowania 
elastycznych elementów typu O-ring. 
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ze sobą integralnie połączone, tworząc w ten sposób 
zespół mieszkowy 2. Należy zauważyć, że zespół ten 
jest wspólny dla typu stacjonarnego i obrotowego, 
tzn. w  zależności od wykonania zespół mieszkowy 
2 może wykonywać ruch obrotowy. Wtedy pierścień 
uszczelniający 15 pełni funkcję rotora, co pokazano 
na rysunku 3. Takie rozwiązanie konstrukcyjne czyni 
uszczelnienie mechaniczne bardziej uniwersalnym.

Mieszek 13 może być wykonany z  metalu lub 
tworzyw polimerowych. Opis patentowy dopuszcza 
zastosowanie szerokiej gamy materiałów inżynier-
skich. Również w przypadku pierścieni uszczelniają-
cych mowa jest o ogólnie stosowanych materiałach 
na te elementy konstrukcyjne. Elementy 22, 23, 60 
(rys. 1) oraz 27, 80 (rys. 2) to uszczelnienia wtórne 
o  przekroju prostokątnym, które mogą być wyko-
nane z materiałów innych niż guma stosowana na 
pierścienie typu o-ring.

Metoda i inteligentny system sterowania 
uszczelnieniem mechanicznym

U S Z C Z E L N I E N I A  I  A R M A T U R A

Uszczelnienie mechaniczne (rys. 1) umożliwia 
bardziej niezawodnie posadowienie pierścienia ob-
rotowego. Zespół pierścienia obrotowego 100 zawiera 
tuleję 120 przymocowaną do obrotowego wału 500; 
oraz pierścień obrotowy 110, którego ruch w kierunku 
osiowym i obrót względem tulei 120 jest ograniczony. 
Zespół pierścienia stałego 200 zawiera pierścień stały 
210 skonfigurowany do ślizgania się po powierzchni 
czołowej pierścienia obrotowego 110 oraz mieszek 
250, który dociska pierścień stały 210 w  kierunku 
pierścienia obrotowego 110. Natomiast tuleja 120 jest 
wyposażona w ogranicznik 140, który ogranicza ruch 
pierścienia obrotowego 110 w kierunku pierścienia 
stałego 210. 

Obszar po lewej stronie i obszar po prawej stronie 
na rysunku 1 są oddzielone od siebie, ponieważ szcze-
lina pierścieniowa pomiędzy wałem obrotowym 500 
a obudową 600 jest uszczelniona przez uszczelnienie 
mechaniczne 10. Uszczelniany płyn znajduje się w ob-
szarze po lewej stronie, a obszar po prawej stronie 
jest wystawiony na działanie powietrza. Ponieważ 
ciśnienie w obszarze lewej strony jest wysokie, lewa 
strona na rysunku 1 jest określana jako strefa wyso-
kiego ciśnienia (H), a prawa strona – strefa niskiego 
ciśnienia (L). Zespół pierścienia obrotowego 100 jest 
wyposażony w uszczelkę 130 wykonaną z elastyczne-
go materiału (na przykład gumy), która uszczelnia 
szczelinę między tuleją 120 a pierścieniem obrotowym 
110 oraz metalową zatyczkę 140, która ogranicza ruch 
pierścienia obrotowego 110 w kierunku strefy niskiego 
ciśnienia (L). Również zespół 220 pierścienia stałego 
210 wyposażony jest w uszczelkę 230, która uszczelnia 
szczelinę pomiędzy zewnętrzną powierzchnią obwodo-
wą stałego pierścienia 210 a wewnętrzną powierzchnią 
obwodową części 222. 

Przedstawione powyżej rozwiązanie konstruk-
cyjne może zapewniać większe tłumienie drgań 
podczas pracy uszczelnienia i gwarantować większą 
szczelność, zwłaszcza w przypadku wystąpienia nie-
wielkiego odchylenia osi wału względem osi otworu 
w obudowie.

Uszczelnienie mieszkowe
Na rysunku 2 pokazano uszczelnienie w  pierw-

szym przykładzie wykonania (opis patentowy US 
2021/10883606 [4] zawiera kilka przykładów), które 
ma na celu zapewnienie mechanicznego uszczel-
nienia mieszkowego z  dużym stopniem swobody 
w rozmieszczeniu kołnierza i uszczelnienia wtórnego.

Uszczelnienie mechaniczne mieszkowe 1 (rys. 
2) jest zamocowane między wałem obrotowym 39 
a obudową 40 i jest skonfigurowane tak, aby uszczelnić 
przestrzeń między wałem obrotowym 39 a obudową 
40. Uszczelnienie mechaniczne mieszkowe 1 zawiera 
głównie kołnierz 3, mieszek 13, element ustalający 14, 
pierścień uszczelniający 15 (stator) i pierścień współ-
pracujący 17 (rotor). Kołnierz 3, mieszek 13, element 
ustalający 14 i pierścień uszczelniający 15 (stator) są 
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Nowe patenty amerykańskich uszczelnień mechanicznych 
 

 
Pojawiło się w ostatnich latach kilka ciekawych patentów amerykańskich, dotyczących 
mechanicznych uszczelnień czołowych. Warto zwrócić uwagę na opisy niektórych 
rozwiązań konstrukcyjnych. 
 
dr hab. inż. Jerzy Bochnia, prof. PŚk 
Katedra Technologii Mechanicznej, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Politechnika 
Świętokrzyska w Kielcach 
 
 Konstrukcja mechanicznych uszczelnień czołowych jest stale ubogacana poprzez różne 
rozwiązania zarówno w zakresie struktury zespołu elementów, mechaniki oraz mechatroniki. 
W ostatnich dwóch latach pojawiło się kilkanaście różnych opisów patentowych dotyczących 
uszczelnień mechanicznych stosowanych w maszynach wirnikowych, stanowisk do badania 
uszczelnień, ale również uszczelnienie do wałów wyciskarek używanych w przemyśle 
przeróbki tworzyw sztucznych. W tym artykule przedstawiono trzy przykładowe wynalazki z 
dziedziny uszczelnień mechanicznych, opublikowane w United States Patent and Trademark 
Office obrazujące aktualne tendencje rozwojowe. Jest to przykład uszczelnienia 
bezoringowego, mieszkowego i system sterowania uszczelnieniem mechanicznym.  
 
Uszczelnienie mechaniczne bezoringowe 
 Rysunek 1 przedstawia konstrukcję uszczelnienia mechanicznego czołowego, która wg 
opisu patentowego US 2020/0200275 [1] nie zawiera uszczelnień wtórnych, takich jak np. 
pierścienie typu O-ring. Wynalazek jest modernizacją konstrukcji przedstawionej w opisie 
patentowym US 2020/0166141 [2] i opisanej w pracy [3]. Pojawienie się w krótkim czasie 
drugiego patentu dotyczącego bezoringowych uszczelnień może oznaczać nowy trend 
w projektowaniu konstrukcji uszczelnień mechanicznych. Wynalazek dostarcza uszczelnienie 
mechaniczne obrotowe zapewniające długą i stabilną pracę oraz zdolne do wyeliminowania 
potrzeby stosowania elastycznych elementów typu O-ring  

 
RYS. 1 Uszczelnienie mechaniczne bezoringowe [1] 

  
 Uszczelnienie mechaniczne (rys. 1) umożliwia bardziej niezawodnie posadowienie 
pierścienia obrotowego. Zespół pierścienia obrotowego 100 zawiera tuleję 120 przymocowaną 

RYS. 1
Uszczelnienie 
mechaniczne 
bezoringowe [1]

RYS. 2
Uszczelnienie 
mieszkowe 
– przykład 
wykonania 
w zastosowaniu 
do stacjonarnego 
uszczelnienia 
mechanicznego 
mieszkowego [4]
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do obrotowego wału 500; oraz pierścień obrotowy 110, którego ruch w kierunku osiowym i 
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po lewej stronie, a obszar po prawej stronie jest wystawiony na działanie powietrza. Ponieważ 
ciśnienie w obszarze lewej strony jest wysokie, lewa strona na rysunku 1 jest określana jako 
strefa wysokiego ciśnienia (H), a prawa strona jest określana jako strefa niskiego ciśnienia (L). 
Zespół pierścienia obrotowego 100 jest wyposażony w uszczelkę 130 wykonaną z elastycznego 
materiału (na przykład gumy), która uszczelnia szczelinę między tuleją 120 a pierścieniem 
obrotowym 110 oraz metalową zatyczkę 140, która ogranicza ruch pierścienia obrotowego 110 
w kierunku strefy niskiego ciśnienia (L). Również zespół 220 pierścienia stałego 210 
wyposażony jest w uszczelkę 230, która uszczelnia szczelinę pomiędzy zewnętrzną 
powierzchnią obwodową stałego pierścienia 210, a wewnętrzną powierzchnią obwodową 
części 222.  
 Przedstawione powyżej rozwiązanie konstrukcyjne może zapewniać większe tłumienie 
drgań podczas pracy uszczelnienia i zapewniać większą szczelność zwłaszcza w przypadku 
wystąpienia niewielkiego odchylenia osi wału względem osi otworu w obudowie. 
 
Uszczelnienie mieszkowe 
 Na rysunku 2 pokazano uszczelnienie w pierwszym przykładzie wykonania (opis 
patentowy US 2021/10883606 [4] zawiera kilka przykładów), które ma na celu zapewnienie 
mechanicznego uszczelnienia mieszkowego z dużym stopniem swobody w rozmieszczeniu 
kołnierza i uszczelnienia wtórnego. 
 

 
RYS. 2 Uszczelnienie mieszkowe – przykład wykonania w zastosowaniu do stacjonarnego 

uszczelnienia mechanicznego mieszkowego [4] 
 
 Uszczelnienie mechaniczne mieszkowe 1 (rys. 2) jest zamocowane między wałem 
obrotowym 39 a obudową 40 i jest skonfigurowane tak, aby uszczelnić przestrzeń między Pompy Pompownie   1/2022   77   
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Uszczelnienie mechaniczne jest powszechną 
formą uszczelniania wału w  maszynach obroto-
wych. Pierścienie: statyczny i obrotowy, tworzą parę 
cierną, która może współpracować w takim stanie 
stabilności, który zmniejsza lub nawet eliminuje 
kontakt, jednocześnie ograniczając przecieki. Jednak 
stabilność będąca rezultatem delikatnej konstrukcji 
wynikającej ze smarowania, dynamiki, wymiany cie-
pła i odkształcenia uszczelnienia czasami nadal nie 
może utrzymać stabilności pary ciernej pod wpływem 
stosunkowo silniejszych czynników nienormalnych, 
co skutkuje spadkiem skuteczności uszczelnienia, 
skróceniem trwałości, a nawet wystąpieniem awarii 
bez ostrzeżenia. W  tym celu wprowadza się różne 
systemy regulacji wspomagające pracę uszczelnień 
mechanicznych. Jedno z takich rozwiązań zapropo-
nowano w opisie patentowym US 2021/11199264 [5]. 
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wałem obrotowym 39 a obudową 40. Uszczelnienie mechaniczne mieszkowe 1 zawiera 
głównie kołnierz 3, mieszek 13, element ustalający 14, pierścień uszczelniający 15 (stator) 
i pierścień współpracujący 17 (rotor). Kołnierz 3, mieszek 13, element ustalający 14 i pierścień 
uszczelniający 15 (stator) są ze sobą integralnie połączone, tworząc w ten sposób zespół 
mieszkowy 2. Należy zauważyć, że zespół mieszkowy 2 jest wspólny dla typu stacjonarnego i 
obrotowego, tzn. w zależności od wykonania zespół mieszkowy 2 może wykonywać ruch 
obrotowy. Wtedy pierścień uszczelniający 15 pełni funkcję rotora, co pokazano na rysunku 3. 
Takie rozwiązanie konstrukcyjne czyni uszczelnienie mechaniczne bardziej uniwersalnym. 

 
RYS. 3 Uszczelnienie mieszkowe – przykład wykonania w zastosowaniu do obrotowego 

uszczelnienia mechanicznego mieszkowego [4] 
 
 Mieszek 13 może być wykonany z metalu lub tworzyw polimerowych. Opis patentowy 
dopuszcza zastosowanie szerokiej gamy materiałów inżynierskich. Również w przypadku 
pierścieni uszczelniających mowa jest o ogólnie stosowanych materiałach na te elementy 
konstrukcyjne. Elementy 22, 23, 60 (rys. 1) oraz 27, 80 (rys. 2) to uszczelnienia wtórne 
o przekroju prostokątnym, które mogą być wykonane z materiałów innych niż guma stosowana 
na pierścienie typu o-ring. 
 
Metoda i inteligentny system sterowania uszczelnieniem mechanicznym 
 Uszczelnienie mechaniczne jest powszechną formą uszczelniania wału w maszynach 
obrotowych. Pierścienie statyczny i obrotowy tworzą parę cierną, która może współpracować 
w takim stanie stabilności, który zmniejsza lub nawet eliminuje kontakt, jednocześnie 
ograniczając przecieki. Jednak stabilność wynikająca z delikatnej konstrukcji wynikającej ze 
smarowania, dynamiki, wymiany ciepła i odkształcenia uszczelnienia czasami nadal nie może 
utrzymać stabilności pary ciernej pod wpływem stosunkowo silniejszych czynników 
nienormalnych, co skutkuje spadkiem skuteczności uszczelnienia, skróceniem trwałości, 
a nawet wystąpieniem awarii bez ostrzeżenia. W tym celu wprowadza się różne systemy 
regulacji wspomagające pracę uszczelnień mechanicznych. Jedno z takich rozwiązań 
zaproponowano w opisie patentowym US 2021/11199264 [5]. Inteligentny system regulacji 
uszczelnienia mechanicznego, charakteryzuje się tym, że zawiera: 
 urządzenie monitorujące mierzące w czasie rzeczywistym sygnały związane 

z uszczelnieniem, 
 urządzenie sterujące, które zawiera moduł określania stanu, moduł analizy wykonalnego 

obszaru, moduł oceny i moduł optymalizacji, przy czym moduł określania statystyk 

RYS. 3
Uszczelnienie mieszkowe – przykład wykonania w zastosowaniu do 
obrotowego uszczelnienia mechanicznego mieszkowego [4]
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interpretuje sygnały otrzymane przez urządzenie monitorujące w celu oszacowania stanu 
uszczelnienia,  

 urządzenie regulujące aktywnie działa na uszczelkę zgodnie z instrukcjami podanymi przez 
urządzenie sterujące. 

 Urządzenie monitorujące składa się głównie z czujnika, urządzenia do wstępnego 
przetwarzania sygnału, karty akwizycji, oprogramowania do akwizycji i niezbędnego 
wyposażenia końcowego jako nośnika. Sygnały związane z uszczelnieniem obejmują ciśnienie 
przed i za wylotem, ciśnienie wewnątrz membrany, prędkość obrotową, temperaturę pierścienia 
uszczelniającego, przemieszczenie pierścienia uszczelniającego, pojemność (szczelinę) między 
pierścieniami uszczelniającymi oraz emisję sygnałów akustycznych pary ciernej. Moduł 
określania stanu filtruje sygnały mierzone przez urządzenie monitorujące i uzyskuje wartość 
mierzonej wielkości fizycznej zgodnie z zależnością kalibracji. Moduł oceniający najpierw 
oblicza działanie danego stanu uszczelnienia, a następnie integruje parametry działania zgodnie 
z wymaganiami rzeczywistego scenariusza zastosowania, odwzorowując w ten sposób każdy 
stan uszczelnienia na konkretną wartość. Na rysunku 4 przedstawiono schemat systemu 
inteligentnego sterowania uszczelnieniem mechanicznym wg [5]. 

 
 

RYS. 4 System inteligentnego sterowania uszczelnieniem mechanicznym według 
US 2021/11199264 [5] 

 
 Rysunek 5 przedstawia przykład wykonania uszczelnienia mechanicznego 
wyposażonego w elementy systemu sterowania. 
 

RYS. 4
System inteligentnego sterowania uszczelnieniem mechanicznym 
według US 2021/11199264 [5]
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na rozkład ciśnienia płynu na powierzchni końcowej, 
realizując w ten sposób regulację stanu uszczelnienia. 
W tej konstrukcji pierścień stały jest tzw. pierścieniem 
pływającym, którego przemieszczenia są mierzone 
przy pomocy czujników wiroprądowych 9.

***

Wybrane i opisane w tej pracy wynalazki dotyczą-
ce uszczelnień mechanicznych wskazują na ciągłe 
udoskonalanie tych konstrukcji pod kątem trwałości 
i  funkcjonalności oraz zwiększanie niezawodności 
pracy. 
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RYS. 5 Uszczelnienie mechaniczne wyposażone w elementy systemu sterowania – pierwszy 
przykład wykonania [5]; 1 – pierścień stacjonarny, 2 – pierścień obrotowy, 3 – obudowa, 4 – 
sprężyna, 5 – pierścień wtórny (o-ring), 6 – stos pierścieniowy, 7 – mikroczujniki akustyczne, 

 - mikroszczelina stożkowa 
 
 Zasada działania uszczelnienia przedstawionego na rys. 5 jest następująca: dwa czujniki 
akustyczne 7 rozmieszczone symetrycznie z tyłu pierścienia statycznego mierzą sygnały emisji 
akustycznej z pary ciernej uszczelnienia. Na podstawie tych sygnałów algorytm stanu określa 
aktualny stan uszczelnienia i zgodnie z wstępnie opracowaną biblioteką widm emisji 
akustycznej materiału wypracowuje „decyzję” w postaci sygnału napięciowego dla stosu 
pierścieniowego, który wywołuje niewielkie przemieszczenie pierścienia 1, regulując tym 
samym wielkość mikroszczeliny . 
 Rysunek 6 przedstawia uszczelnienie w drugim przykładzie wykonania wg [5]. 
 

  
RYS. 6 Uszczelnienie mechaniczne wyposażone w elementy systemu sterowania – drugi 

przykład wykonania [5]; 1 – pierścień stały, 2 – pierścień obrotowy, 3 – obudowa, 4 – 
sprężyna, 5 – pierścień wtórny (o-ring), 8 – trzy otwory na powierzchni czołowej pierścienia 
statycznego, 9 – wiroprądowe czujniki przemieszczenia, 10 – kanału doprowadzające ciecz 

sterującą 
 
 Zasada działania uszczelnienia w drugim przykładzie wykonania jest następująca: trzy 
otwory 8 na powierzchni czołowej pierścienia statycznego 1 są odpowiednio prowadzone do 
trzech niezależnie sterowanych źródeł płynu sterującego dostarczanego kanałami 10. Ciśnienie 
każdego źródła płynu sterującego może być niezależnie zmieniane w pewnym 
zakresie. Regulacja ciśnienia tych źródeł płynu może wpływać na rozkład ciśnienia płynu na 
powierzchni końcowej, realizując w ten sposób regulację stanu uszczelnienia. W tej konstrukcji 

RYS. 5
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Inteligentny system regulacji uszczelnienia 
mechanicznego charakteryzuje się tym, że zawiera:
• urządzenie monitorujące mierzące w czasie rze-

czywistym sygnały związane z uszczelnieniem,
• urządzenie sterujące, które zawiera moduł okre-

ślania stanu, moduł analizy wykonalnego obsza-
ru, moduł oceny i moduł optymalizacji, przy czym 
moduł określania statystyk interpretuje sygnały 
otrzymane przez urządzenie monitorujące w celu 
oszacowania stanu uszczelnienia, 

• urządzenie regulujące aktywnie działa na uszczel-
kę zgodnie z instrukcjami podanymi przez urzą-
dzenie sterujące.

Urządzenie monitorujące składa się głównie z czuj-
nika, urządzenia do wstępnego przetwarzania sygnału, 
karty akwizycji, oprogramowania do akwizycji i nie-
zbędnego wyposażenia końcowego jako nośnika. Sygna-
ły związane z uszczelnieniem obejmują ciśnienie przed 
i za wylotem, ciśnienie wewnątrz membrany, prędkość 
obrotową, temperaturę pierścienia uszczelniającego, 
przemieszczenie pierścienia uszczelniającego, pojem-
ność (szczelinę) między pierścieniami uszczelniającymi 
oraz emisję sygnałów akustycznych pary ciernej. Mo-
duł określania stanu filtruje sygnały mierzone przez 
urządzenie monitorujące i uzyskuje wartość mierzonej 
wielkości fizycznej zgodnie z zależnością kalibracji. 
Moduł oceniający najpierw oblicza działanie danego 
stanu uszczelnienia, a następnie integruje parametry 
działania zgodnie z wymaganiami rzeczywistego scena-
riusza zastosowania, odwzorowując w ten sposób każdy 
stan uszczelnienia na konkretną wartość. Na rysunku 4 
przedstawiono schemat systemu inteligentnego stero-
wania uszczelnieniem mechanicznym wg [5].

Rysunek 5 przedstawia przykład wykonania 
uszczelnienia mechanicznego wyposażonego w ele-
menty systemu sterowania.

Zasada działania uszczelnienia przedstawionego 
na rys. 5 jest następująca: dwa czujniki akustyczne 7 
rozmieszczone symetrycznie z tyłu pierścienia statycz-
nego mierzą sygnały emisji akustycznej z pary ciernej 
uszczelnienia. Na podstawie tych sygnałów algorytm 
stanu określa aktualny stan uszczelnienia i zgodnie 
z wstępnie opracowaną biblioteką widm emisji aku-
stycznej materiału wypracowuje „decyzję” w postaci 
sygnału napięciowego dla stosu pierścieniowego, który 
wywołuje niewielkie przemieszczenie pierścienia 1, 
regulując tym samym wielkość mikroszczeliny δ.

Rysunek 6 przedstawia uszczelnienie w drugim 
przykładzie wykonania wg [5].

Zasada działania uszczelnienia w  drugim przy-
kładzie wykonania jest następująca: trzy otwory 8 
na powierzchni czołowej pierścienia statycznego 1 są 
odpowiednio prowadzone do trzech niezależnie stero-
wanych źródeł płynu sterującego dostarczanego ka-
nałami 10. Ciśnienie każdego źródła płynu sterującego 
może być niezależnie zmieniane w pewnym zakresie. 
Regulacja ciśnienia tych źródeł płynu może wpływać 
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Zawory zwrotne to elementy układów pompowych umożliwiających 
przepływ czynnika roboczego tylko w jednym kierunku oraz odcinające 
przepływ w kierunku przeciwnym. Otwarcie zaworu realizowane jest po 
przekroczeniu progowej różnicy ciśnienia, nazywanej ciśnieniem otwarcia 
zaworu. Otwarcie całkowite zależy od zmiany wartości ciśnienia po obu 
stronach zaworu.

ZAWORY ZWROTNE
– WAŻNY ELEMENT OCHRONY POMP 
Modelowanie przepływu

Zaworom zwrotnym stawiane są następujące 
zadania [4]:
• zabezpieczenie instalacji przed cofającym się 

płynem,
• zabezpieczenie pompy na odcinku ssawnym przed 

zapowietrzeniem,

• zabezpieczenie pompy na odcinku tłocznym przed 
uderzeniami hydraulicznymi,

• zapewniają przepływ cieczy w  odpowiednim 
kierunku.

Wyróżniamy różne typy zaworów zwrotnych 
w  zależności od rodzaju zastosowanego elementu 
odcinającego [2]: kulkowy (rys. 1a), stożkowy (rys. 1b) 
i talerzowy (rys. 1c).

Ponadto ze względu na obciążenie, wyróżnić moż-
na zawory zwrotne obciążone sprężyną (rys. 1), w któ-
rych otwarcie następuje, gdy ciśnienie wejściowe 
jest wyższe od sumy ciśnienia wyjściowego i nacisku 

RYS. 1
Typy zaworów 

zwrotnych 
w zależności od 

kształtu elementu 
zamykającego
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RYS. 2 Przekrój zaworu zwrotnego kulowego HQ41X-10 [1] 
 
 

Zawory zwrotne są poddawane następującymi wymaganiami podczas ich doboru: 
- Szczelność w zależności od ciśnienia pracy, 
- Położenie robocze, 
- Warunki pracy (ciśnienie, agresywność cieczy, lepkość, prędkość, temperatura), 
- Czułość instalacji na uderzenia hydrauliczne zależne od czasu zamykania, 
- Właściwości przepływu, straty hydrauliczne podczas przepływu cieczy przez zawór. 
 

W zależności od rodzaju połączenia zawory zwrotne dzieli się na:  
- Zawory zwrotne kołnierzowe, 
- Zawory zwrotne spawane, 
- Zawory zwrotne do wspawania, 
- Zawory zwrotne międzykołnierzowe. 
 
Modelowanie zaworu zwrotnego 

Model bryłowy zaworu DN50 PN16 został wykonany przy pomocy programu 
Inventor, firmy AutoDesk. Konstrukcja własna została oparta o rozwiązania techniczne 
znanych firm produkującej zawory zwrotne. Do analizy przyjęto projekt zaworu zwrotnego 
klapowego do wody, ponieważ ten typ zaworów zwrotnych jest powszechnie stosowaną 
konstrukcją w instalacjach pompowych. 
 

  
 
RYS. 3 Model bryłowy zaworu zwrotnego, a – widok korpusu, b – przekrój bryły zaworu, 1 
– bryła korpusu, 2 – klapa, 3 – pokrywa, 4 – śruby 
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wynikającego z siły sprężyny, oraz nieobciążone (rys. 
2), otwierające się wówczas, gdy ciśnienie wejściowe 
jest wyższe niż ciśnienie wyjściowe.

Zawory zwrotne są sprawdzane pod kątem nastę-
pujących wymogów podczas ich doboru:
• szczelność w zależności od ciśnienia pracy,
• położenie robocze,
• warunki pracy (ciśnienie, agresywność cieczy, 

lepkość, prędkość, temperatura),
• czułość instalacji na uderzenia hydrauliczne za-

leżne od czasu zamykania,
• właściwości przepływu, straty hydrauliczne pod-

czas przepływu cieczy przez zawór.

W zależności od rodzaju połączenia zawory zwrot-
ne dzieli się na: 
• zawory zwrotne kołnierzowe,
• zawory zwrotne spawane,
• zawory zwrotne do wspawania,
• zawory zwrotne międzykołnierzowe.

Modelowanie zaworu zwrotnego
Model bryłowy zaworu DN50 PN16 został wyko-

nany przy pomocy programu Inventor, firmy Au-
toDesk. Konstrukcja własna bazuje na rozwiązaniach 
technicznych znanych firm produkujących zawory 
zwrotne. Do analizy przyjęto projekt zaworu zwrot-
nego klapowego do wody, ponieważ ten typ zaworów 
zwrotnych jest powszechnie stosowaną konstrukcją 
w instalacjach pompowych.

Ze względu na zadaną średnicę oraz ciśnienie 
robocze wybrano konstrukcję zaworu zwrotnego 
klapowego wykonanego z mosiądzu, który zapewnia 
dobre właściwości antykorozyjne oraz – na etapie pro-
dukcyjnym – dobrą zdolność do przeróbki plastycznej.

Klapa została zaprojektowana wraz z nagwinto-
waną końcówką służącą do montażu jej ramienia. 
Zamocowana została na ruchomym ramieniu oraz 
utwierdzona nakrętką samoblokującą w celu zabez-
pieczenia klapy przed odkręceniem się od dźwigni 
(ANSI B18.16.3M – M6 x 1). Ramię klapy osadzono na 
sworzniu, który jest zablokowany przez znormali-

zowaną śrubę M6x1,5 (ANSI B18.2.3.4M – M6 x 1x20). 
Górna pokrywa została zablokowana przez 8 wkrę-
tów z łbem o zmniejszonych wymiarach z gniazdem 
sześciokątnym (ANSI B18.3 – 1/4-20 UNC – 1,75) oraz 
uszczelniona kauczukiem silikonowym (VMQ). Klapa 
w pozycji zamkniętej została uszczelniona zaprojek-
towanym pierścieniem z gumy zwulkanizowanej NBR 
i wzmocniona od środka stalową wkładką. 

Na rys. 4 przedstawiono model montażu zaworu 
wygenerowany z wykorzystaniem narzędzi progra-
mowych modelowania bryłowego.

Analizy wytrzymałościowe
Analizy wytrzymałościowe mają za zadanie 

sprawdzenie zaprojektowanego elementu konstruk-
cyjnego za pomocą obliczeń, czy siły działające na 
badany element nie spowodują jego uszkodzenia 
lub zniszczenia. Dzięki zastosowaniu programów do 
obliczeń wytrzymałościowych numerycznie jesteśmy 
w  stanie z  dużym prawdopodobieństwem określić 
miejsca koncentracji naprężeń i ich wartości jeszcze 
na etapie projektowania. Zamodelowane dodatkowo 
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RYS. 2 Przekrój zaworu zwrotnego kulowego HQ41X-10 [1] 
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- Warunki pracy (ciśnienie, agresywność cieczy, lepkość, prędkość, temperatura), 
- Czułość instalacji na uderzenia hydrauliczne zależne od czasu zamykania, 
- Właściwości przepływu, straty hydrauliczne podczas przepływu cieczy przez zawór. 
 

W zależności od rodzaju połączenia zawory zwrotne dzieli się na:  
- Zawory zwrotne kołnierzowe, 
- Zawory zwrotne spawane, 
- Zawory zwrotne do wspawania, 
- Zawory zwrotne międzykołnierzowe. 
 
Modelowanie zaworu zwrotnego 

Model bryłowy zaworu DN50 PN16 został wykonany przy pomocy programu 
Inventor, firmy AutoDesk. Konstrukcja własna została oparta o rozwiązania techniczne 
znanych firm produkującej zawory zwrotne. Do analizy przyjęto projekt zaworu zwrotnego 
klapowego do wody, ponieważ ten typ zaworów zwrotnych jest powszechnie stosowaną 
konstrukcją w instalacjach pompowych. 
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wzmocnienia i zaokrąglenia elementów konstrukcyj-
nych lub podcięcia pozwalają na etapie konstruowa-
nia zminimalizować ich skutki. 

Zastosowanie metody elementów skończonych 
polega na stworzeniu właściwego opisu matematycz-
nego oraz następnie rozwiązaniu zadanego problemu 
[3]. Warto również wspomnieć, że w światowej lite-
raturze za „ojca Metody Elementów Skończonych” 
oraz jej praktycznego zastosowania w obliczeniach 
mechanicznych uważany jest polski uczony, prof. 
Olgierd Zienkiewicz [7].

Budowa modelu matematycznego odbywa się 
w przyjaznym środowisku 3D, w którym zbudowany 
model bryłowy zamienia go na model dyskretny 
(obliczeniowy). Proces ten nosi nazwę dyskretyza-
cji, jest on bardzo ważny w  MES. Najważniejszym 
parametrem przed wykonaniem obliczeń jest za-
łożenie gęstości dyskretyzacji. Zależności związane 
z gęstością siatki można porównać do aproksymacji 
wykresu funkcji jednej zmiennej. W obszarach cha-
rakteryzujących się dużą dynamiką zmian, gęstość 
dyskretyzacji jest o wiele wyższa niż w miejscach 
bardziej przewidywalnych.

Na rys. 5 przedstawiono przemieszczenie kon-
strukcji zaworu przy założeniu ciśnienia 1,6 MPa 
w  korpusie, które dociska klapę. Analiza pozwala 
zauważyć odkształcenie gumy dociskanej za po-
mocą klapy. 

Analiza wytrzymałościowa kompletnego zaworu 
pokazała, że największe naprężenia występują w kla-
pie oraz ramieniu zaworu. Natomiast naprężenia 
w korpusie rozchodzą się po całej konstrukcji i ana-
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obszarach charakteryzujących się dużą dynamiką zmian, gęstość dyskretyzacji jest o wiele 
wyższa niż w miejscach bardziej przewidywalnych. 

Na rys. 5 przedstawiono przemieszczenie konstrukcji zaworu przy założeniu ciśnienia 
1,6 MPa w korpusie, które dociska klapę. Analiza pozwala zauważyć odkształcenie gumy 
dociskanej za pomocą klapy.  

 
RYS. 5 Odkształcenie modelu złożonego zaworu zwrotnego przy okoliczności przepływu 

odwrotnego 
 

Analiza wytrzymałościowa kompletnego zaworu pokazała, że największe naprężenia 
występują w klapie oraz ramieniu zaworu. Natomiast naprężenia w korpusie rozchodzą się 
po całej konstrukcji i analiza nie wykazała konkretnej koncentracji naprężeń. Montaż 
pokrywy za pomocą śrub znacząco zwiększyła sztywność kadłuba, co możemy 
zaobserwować po wzroście współczynnika bezpieczeństwa oraz po zniwelowaniu 
przemieszczenia w górnej części korpusu osłabionej otworami mocującymi pokrywę.  
 
Analizy numeryczne przepływu przez zawór  

Ważnym zagadnieniem eksploatacyjnym jest zagadnienie przepływu przez zawór, 
który pozwala na analizowanie go jako element stanowiący miejscowy opór mający wpływ 
na opory całkowite układów przepływowych. Dokładne wyniki oporu przez zawór 
uzyskujemy w wyniku przeprowadzonych badań. Jednak, w dobie dzisiejszego rozwoju 
szerokorozumianych obliczeń numerycznych, jesteśmy w stanie w dużej mierze zastąpić 
żmudne badania laboratoryjne badaniami numerycznymi wykorzystującymi specjalistyczne 
oprogramowanie. Programy wykorzystujące metodę objętości skończonych pozwalają na 
modelowanie różnego rodzaju zjawisk związanych z przepływami. Wraz z połączeniem 
modelu bryłowego oraz środowiskiem Workbench, konstruktor jest wstanie przygotować 
geometrię kanału przepływowego. Kanał przepływowy numerycznie wypełnia woda o 
określonych parametrach (gęstość, lepkość), który stanowi tzw. bryłę wodną poddawaną 
dalszym obliczeniom. Oprogramowanie generuje siatkę (meshing), od której zależy 
dokładność symulacji. Na tak powstałą bryłę wodną zostają nałożone warunki pracy 
(ciśnienie na wlocie, prędkość przepływu, temperatura, itd.), które w sposób numeryczny są 
przeliczane z wykorzystaniem równań Naviera-Stokesa. Równanie różniczkowe przepływu 
cieczy newtonowskiej: 
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�
� ∇𝑝𝑝 – zmiana pędy spowodowana siłą ciśnień 
𝜗𝜗∇�𝜗𝜗 – siły tarcia 
F – grawitacja 
 

Na rys. 6 przedstawiono bryłę wodną z nałożoną siatką hybrydową połączenia siatki 
niestrukturalnej, z siatką strukturalną położoną przy ścianach granicznych odziaływania 
płynu. Siatka została zagęszczona w miejscach o ostrych krawędziach oraz gwałtowanych 
zmian średnicy. Spodziewamy się w takich miejscach największych zmian w przepływie. 

Niezbędne było również wydłużenie przewodów doprowadzających czynnik w celu 
jego ustabilizowania, co jest szczególnie ważne na wylocie z zaworu ponieważ podczas 
niecałkowitego otwarcia klapy (45°) spodziewamy się dużych zawirowań czynnika. 
Ważnym również aspektem jest jak największe uproszczenie modelu, usunięcie elementów 
nie wpływających w dużym stopniu na przepływ ale znacząco upraszczających siatkę, co 
będzie skutkowało krótszymi obliczeniami. 

 
 

RYS. 6 Wygenerowana siatka na bryle wodnej dla położenia klapy w połowie otwartej 
 
 
Symulacja została wykona dla poniższych parametrów: 
 Temperatura wody t = 20ºC, 
 Ciśnienie na wlocie 1.6 MPa, 
 Prędkość czynnika na wlocie 1 m/s, 
 Symulacje wykonane dla dwóch pozycji, pełnego otwarcia oraz 45o. 
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Ze względu na zadaną średnicę oraz ciśnienie robocze wybrano konstrukcję zaworu 
zwrotnego klapowego wykonanego z mosiądzu, który zapewnia dobre właściwości 
antykorozyjne oraz na etapie produkcyjnym – dobrą zdolność do przeróbki plastycznej. 

Klapa została zaprojektowana wraz z nagwintowaną końcówką służącą do montażu 
jej ramienia. Zamocowana została na ruchomym ramieniu oraz utwierdzona nakrętką 
samoblokującą w celu zabezpieczenia klapy przed odkręceniem się od dźwigni (ANSI 
B18.16.3M – M6 x 1). Ramię klapy osadzono na sworzniu, który jest zablokowany przez 
znormalizowaną śrubę M6x1,5 (ANSI B18.2.3.4M – M6 x 1x20). Górna pokrywa została 
zablokowana przez 8 wkrętów z łbem o zmniejszonych wymiarach z gniazdem 
sześciokątnym (ANSI B18.3 – 1/4-20 UNC – 1,75) oraz uszczelniona kauczukiem 
silikonowym (VMQ). Klapa w pozycji zamkniętej została uszczelniona zaprojektowanym 
pierścieniem z gumy zwulkanizowanej NBR i wzmocniona od środka stalową wkładką.  

Na rys. 4 przedstawiono model montażu zaworu wygenerowany z wykorzystaniem 
narzędzi programowych modelowania bryłowego. 

 

 
 

RYS. 4 Tor montażu gotowego zaworu 
 
Analizy wytrzymałościowe 

Analizy wytrzymałościowe mają za zadanie sprawdzenie zaprojektowanego 
elementu konstrukcyjnego za pomocą obliczeń, czy siły działające na badany element nie 
spowodują jego uszkodzenia lub zniszczenia. Dzięki zastosowaniu programów do obliczeń 
wytrzymałościowych numerycznie jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem 
określić miejsca koncentracji naprężeń i ich wartości jeszcze na etapie projektowania. 
Zamodelowane dodatkowo wzmocnienia i zaokrąglenia elementów konstrukcyjnych lub 
podcięcia, pozwalają na etapie konstruowania zminimalizować ich skutki.  

Zastosowanie metody elementów skończonych polega na stworzeniu właściwego 
opisu matematycznego oraz następnie rozwiązaniu zadanego problemu [3]. Warto również 
wspomnieć, że w światowej literaturze za „ojca Metody Elementów Skończonych” oraz jej 
praktycznego zastosowania w obliczeniach mechanicznych uważany jest polski uczony prof. 
Olgierd Zienkiewicz [7]. 

Budowa modelu matematycznego odbywa się w przyjaznym środowisku 3D, w 
którym zbudowany model bryłowy zamienia go na model dyskretny (obliczeniowy). Proces 
ten nosi nazwę dyskretyzacji, jest on bardzo ważny w MES. Najważniejszym parametrem 
przed wykonaniem obliczeń jest założenie gęstości dyskretyzacji. Zależności związane z 
gęstością siatki można porównać do aproksymacji wykresu funkcji jednej zmiennej. W 
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liza nie wykazała konkretnej koncentracji naprężeń. 
Montaż pokrywy za pomocą śrub znacząco zwięk-
szyła sztywność kadłuba, co możemy zaobserwować 
po wzroście współczynnika bezpieczeństwa oraz 
po zniwelowaniu przemieszczenia w  górnej części 
korpusu, osłabionej otworami mocującymi pokrywę. 

Analizy numeryczne przepływu przez zawór 
Ważnym zagadnieniem eksploatacyjnym jest za-

gadnienie przepływu przez zawór, który pozwala na 
analizowanie go jako element stanowiący miejscowy 
opór mający wpływ na opory całkowite układów 
przepływowych. Dokładne wyniki oporu przez zawór 
uzyskujemy na drodze przeprowadzonych badań. 
Jednak, w dobie dzisiejszego rozwoju szeroko rozu-
mianych obliczeń numerycznych, jesteśmy w stanie 
w dużej mierze zastąpić żmudne badania laborato-
ryjne badaniami numerycznymi wykorzystującymi 
specjalistyczne oprogramowanie. Programy wyko-
rzystujące metodę objętości skończonych pozwalają 
na modelowanie różnego rodzaju zjawisk związanych 
z przepływami. Wraz z połączeniem modelu bryłowe-
go oraz środowiskiem Workbench, konstruktor jest 
w stanie przygotować geometrię kanału przepływo-
wego. Kanał przepływowy numerycznie wypełnia 
woda o określonych parametrach (gęstość, lepkość), 
który stanowi tzw. bryłę wodną poddawaną dalszym 
obliczeniom. Oprogramowanie generuje siatkę (me-
shing), od której zależy dokładność symulacji. Na tak 
powstałą bryłę wodną zostają nałożone warunki pracy 
(ciśnienie na wlocie, prędkość przepływu, temperatu-
ra, itd.), które w sposób numeryczny są przeliczane 
z wykorzystaniem równań Naviera-Stokesa. Równanie 
różniczkowe przepływu cieczy newtonowskiej:
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Na rys. 6 przedstawiono bryłę wodną z nałożoną siatką hybrydową połączenia siatki 
niestrukturalnej, z siatką strukturalną położoną przy ścianach granicznych odziaływania 
płynu. Siatka została zagęszczona w miejscach o ostrych krawędziach oraz gwałtowanych 
zmian średnicy. Spodziewamy się w takich miejscach największych zmian w przepływie. 

Niezbędne było również wydłużenie przewodów doprowadzających czynnik w celu 
jego ustabilizowania, co jest szczególnie ważne na wylocie z zaworu ponieważ podczas 
niecałkowitego otwarcia klapy (45°) spodziewamy się dużych zawirowań czynnika. 
Ważnym również aspektem jest jak największe uproszczenie modelu, usunięcie elementów 
nie wpływających w dużym stopniu na przepływ ale znacząco upraszczających siatkę, co 
będzie skutkowało krótszymi obliczeniami. 

 
 

RYS. 6 Wygenerowana siatka na bryle wodnej dla położenia klapy w połowie otwartej 
 
 
Symulacja została wykona dla poniższych parametrów: 
 Temperatura wody t = 20ºC, 
 Ciśnienie na wlocie 1.6 MPa, 
 Prędkość czynnika na wlocie 1 m/s, 
 Symulacje wykonane dla dwóch pozycji, pełnego otwarcia oraz 45o. 
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chem cieczy
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Na rys. 6 przedstawiono bryłę wodną z nałożoną siatką hybrydową połączenia siatki 
niestrukturalnej, z siatką strukturalną położoną przy ścianach granicznych odziaływania 
płynu. Siatka została zagęszczona w miejscach o ostrych krawędziach oraz gwałtowanych 
zmian średnicy. Spodziewamy się w takich miejscach największych zmian w przepływie. 

Niezbędne było również wydłużenie przewodów doprowadzających czynnik w celu 
jego ustabilizowania, co jest szczególnie ważne na wylocie z zaworu ponieważ podczas 
niecałkowitego otwarcia klapy (45°) spodziewamy się dużych zawirowań czynnika. 
Ważnym również aspektem jest jak największe uproszczenie modelu, usunięcie elementów 
nie wpływających w dużym stopniu na przepływ ale znacząco upraszczających siatkę, co 
będzie skutkowało krótszymi obliczeniami. 

 
 

RYS. 6 Wygenerowana siatka na bryle wodnej dla położenia klapy w połowie otwartej 
 
 
Symulacja została wykona dla poniższych parametrów: 
 Temperatura wody t = 20ºC, 
 Ciśnienie na wlocie 1.6 MPa, 
 Prędkość czynnika na wlocie 1 m/s, 
 Symulacje wykonane dla dwóch pozycji, pełnego otwarcia oraz 45o. 

 

 – zmiana pędy spowodowana siłą ciśnień
ϑ∇2 ϑ – siły tarcia
F – grawitacja

Na rys. 6 przedstawiono bryłę wodną z nałożoną 
siatką hybrydową połączenia siatki niestrukturalnej, 
z siatką strukturalną położoną przy ścianach granicz-
nych oddziaływania płynu. Siatka została zagęszczo-
na w miejscach o ostrych krawędziach oraz gwałto-
wanych zmian średnicy. Spodziewamy się w takich 
miejscach największych zmian w przepływie.

Niezbędne było również wydłużenie przewodów 
doprowadzających czynnik w celu jego ustabilizowa-
nia, co jest szczególnie ważne na wylocie z zaworu, 
ponieważ podczas niecałkowitego otwarcia klapy 
(45°) spodziewamy się dużych zawirowań czynni-
ka. Ważnym również aspektem jest jak największe 
uproszczenie modelu, usunięcie elementów niewpły-
wających w dużym stopniu na przepływ, ale znacząco 
upraszczających siatkę, co będzie skutkowało krót-
szymi obliczeniami.

Symulacja została wykona dla poniższych para-
metrów:
• temperatura wody t = 20ºC,
• ciśnienie na wlocie 1.6 MPa,
• prędkość czynnika na wlocie 1 m/s,
• symulacje wykonane dla dwóch pozycji, pełnego 

otwarcia oraz 45o.

RYS. 7
Pola prędkości dla 
pełnego otwarcia

TAB. 1
Tabela spadku 
ciśnienia w zaworze 
w funkcji prędkości

5 
 

Dla każdego poszczególnego przypadku pozycji otwarcia zostały przygotowane 
rozkłady prędkości – rys. 7 i rys. 8. Do obliczeń zastosowano model turbulentny przepływu 
k – epsilon. 
 

 
 

RYS. 7 Pola prędkości dla pełnego otwarcia 
 
 

Zaprezentowane wyniki są zgodne z przewidywaniami (rys. 7), ponieważ dla 
pełnego otwarcia zaworu nie spodziewaliśmy się wielkich zaburzeń przepływu Również 
małe zawirowanie możemy zauważyć w miejscu, w którym kończy się klapa, ale jest 
usytuowane na ono na niewielkim przekroju i może zostać zaakceptowana w zaworach 
zwrotnych. 
 

v [m/s] 0 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6

P[Pa] 0 56 205 444 766 1665 2897 4472 6345
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Dla każdego poszczególnego przypadku pozycji 
otwarcia zostały przygotowane rozkłady prędko-
ści – rys. 7 i rys. 8. Do obliczeń zastosowano model 
turbulentny przepływu k-epsilon.

Zaprezentowane wyniki są zgodne z  przewidy-
waniami (rys. 7), ponieważ dla pełnego otwarcia 
zaworu nie spodziewaliśmy się wielkich zaburzeń 
przepływu. Również małe zawirowanie możemy 
zauważyć w miejscu, w którym kończy się klapa, ale 
jest usytuowane ono na niewielkim przekroju i może 
zostać zaakceptowane w zaworach zwrotnych.

Na rys. 8 widzimy porównanie dwóch metod oblicze-
niowych przepływu turbulentnego [5]. Pierwsze dwie 
grafiki przedstawiają kolejno symulację SST i k-epsilon, 
natomiast na ostatniej widzimy różnicę w wynikach. 
Symulacja SST dostarczyła nam o wiele dokładniejsze 
wyniki o charakterystyce przepływu oraz miejscach wy-
stępowania lokalnych wirów. Również możemy zauwa-
żyć w przypadku symulacji SST łagodniejsze przejście 
strugi cieczy przez zawór. Niestety z powodu większego 
skomplikowania obliczeń metody SST analiza trwała 
o wiele dłużej i wymagała większej mocy obliczeniowej.

Dodatkowo, dla pełnego otwarcia zaworu, czyli 
jego pracy roboczej, wykonano symulacje dla różnych 
prędkości czynnika. Obliczenia pozwoliły na odczyt 
spadku ciśnienia, które przedstawiono w tabeli 1 i wy-
kreślenie charakterystyki (rys. 9). Możemy zauważyć, 
że wzrost spadku ciśnienia jest funkcją wykładniczą 
oraz jak duży wpływ na instalację ma prędkość me-
dium. Spadek przy zakładanej prędkości 1 m/s jest 
ponad 30 razy większy dla prędkości 6 m/s.

***
Zawory zwrotne klapowe są ważnymi elementami 

układów przepływowych stosowanych w instalacjach 
zasilanych pompami. Ze względu na swoją prostą 
budowę ważnym kryterium ich wykorzystania jest 
trwałość oraz niewielkie opory przepływu. 

6 
 

 
 
RYS. 8 Pole prędkości w zaworze kąt otwarcia 45o. Porównanie modelu turbulentnego k-

epsilon i SST oraz przedstawienie różnicy w wynikach 
 
 Na rys. 8 widzimy porównanie dwóch metod obliczeniowych przepływu 
turbulentnego [5]. Pierwsze dwie grafiki przedstawiają kolejno symulację SST i k-epsilon, 
natomiast na ostatniej widzimy różnicę w wynikach. Symulacja SST dostarczyła nam o 
wiele dokładniejsze wyniki o charakterystyce przepływu oraz miejscach występowania 
lokalnych wirów. Również możemy zauważyć w przypadku symulacji SST łagodniejsze 
przejście strugi cieczy przez zawór. Niestety z powodu większego skomplikowania obliczeń 
metody SST analiza trwała o wiele dłużej i wymagała większej mocy obliczeniowej. 
 Dodatkowo dla pełnego otwarcia zaworu, czyli jego pracy roboczej, wykonano 
symulacje dla różnych prędkości czynnika. Obliczenia pozwoliły na odczyt spadku 
ciśnienia, które przedstawiono w tabeli 1 i wykreślenie charakterystyki (rys. 9). Możemy 
zauważyć, że wzrost spadku ciśnienia jest funkcją wykładniczą oraz jak duży wpływ na 
instalację ma prędkość medium. Spadek przy zakładanej prędkości 1 m/s jest ponad 30 razy 
większy dla prędkości 6 m/s. 
 
 
TAB. 1 Tabela spadku ciśnienia w zaworze w funkcji prędkości 
v [m/s]  0  0.5  1  1.5  2  3  4  5  6 
P[Pa]  0  56  205  444  766  1665  2897  4472  6345 

 

RYS. 8
Pole prędkości 
w zaworze kąt 

otwarcia 45o. 
Porównanie 

modelu 
turbulentnego 

k-epsilon 
i SST oraz 

przedstawienie 
różnicy 

w wynikach

RYS. 9
Wykres spadku 

ciśnienia w funkcji 
prędkości przy 

pełnym otwarciu 
klapy 

7 
 

 
RYS. 9 Wykres spadku ciśnienia w funkcji prędkości przy pełnym otwarciu klapy  
 

*** 
Zawory zwrotne klapowe są ważnymi elementami układów przepływowych 

stosowanych w instalacjach zasilanych pompami. Ze względu na swoją prostą budowę 
ważnym kryterium ich stosowania jest trwałość oraz niewielkie opory przepływu.  
 Przeprowadzona analiza wytrzymałościowa, pozwoliła na poprawne 
zaprojektowanie zaworu dla parametrów projektowych. Wpłynęła również na 
wyeliminowanie błędów konstrukcyjnych, które niekorzystnie wpływały na bezpieczeństwo 
użytkowe zaworu oraz jego trwałość i niezawodność.  
 Analiza przepływowa dostarczyła informację o niedoskonałościach kanału 
przepływowego, w postaci gwałtownych zmian geometrii oraz występowania ostrych 
krawędzi, które powinny zostać wygładzone dla ustabilizowania przepływu. W dalszych 
pracach należałoby również zwrócić uwagę na geometrię klapy, która od stronny czynnika 
powinna być delikatnym stożkiem, co zmniejszyłoby zawirowania oraz mogło poprawić 
szczelność przez zwiększenie jego powierzchni.  

Metoda objętości skończonych jest więc doskonałym narzędziem do badań 
charakterystyk przepływu w kanałach o skomplikowanej geometrii. Należy jednak pamiętać 
że tego typu zawory zostały zaprojektowane do pracy w dwóch pozycjach, pełnego 
przepływu oraz blokady przepływu zwrotnego.  

Opory wynikające z przepływu przy pełnym otwarciu pozwoliły określić spadek 
ciśnienia w zaworze i wielkość straty miejscowej.   

Warto również wspomnieć, że przygotowane symulacje są pewnego stopnia 
przybliżeniem i można je traktować jako etap przy projektowaniu kanałów przepływowych 
zaworu. Oprogramowanie numeryczne pomaga zniwelować błędy konstrukcyjne 
wpływające na niekorzystne spadki ciśnień w armaturze. 
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Przeprowadzona analiza wytrzymałościowa 
pozwoliła na poprawne zaprojektowanie zaworu 
dla parametrów projektowych. Wpłynęła również 
na wyeliminowanie błędów konstrukcyjnych, któ-
re niekorzystnie oddziaływały na bezpieczeństwo 
użytkowe zaworu oraz jego trwałość i niezawodność. 

Analiza przepływowa dostarczyła informacje 
o  niedoskonałościach kanału przepływowego, 
w  postaci gwałtownych zmian geometrii oraz wy-
stępowania ostrych krawędzi, które powinny zostać 
wygładzone dla ustabilizowania przepływu. W dal-
szych pracach należałoby również zwrócić uwagę 
na geometrię klapy, która od stronny czynnika po-
winna być delikatnym stożkiem, co zmniejszyłoby 
zawirowania oraz mogło poprawić szczelność przez 
zwiększenie jego powierzchni. 

Metoda objętości skończonych jest więc doskona-
łym narzędziem do badań charakterystyk przepływu 
w  kanałach o  skomplikowanej geometrii. Należy 
jednak pamiętać, że tego typu zawory zostały zapro-
jektowane do pracy w  dwóch pozycjach – pełnego 
przepływu oraz blokady przepływu zwrotnego. 

Opory wynikające z  przepływu przy pełnym 
otwarciu pozwoliły określić spadek ciśnienia w za-
worze i wielkość straty miejscowej.  

       Reklama

Warto również wspomnieć, że przygotowane 
symulacje są w pewnym stopniu przybliżeniem 
i można je traktować jako etap przy projektowaniu 
kanałów przepływowych zaworu. Oprogramowanie 
numeryczne pomaga zniwelować błędy konstruk-
cyjne wpływające na niekorzystne spadki ciśnień 
w armaturze.
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O POTRZEBIE PAMIĘCI

dr inż. Piotr Świtalski
ekspert techniki pompowej

F E L I E T O N

Każda dziedzina wiedzy rozwija się stopniowo. Technika 
pompowa zawdzięcza swój rozwój rzemieślnikom czasów 
starożytnych, wizjonerom i twórcom epoki odrodzenia, in-
żynierom rewolucji przemysłowej, współczesnym badaczom 
i konstruktorom. 

Świadectwem kultury jest pamięć o tych, którzy wnieśli 
swój wkład w ten rozwój. 

Nie sięgając dalej niż w  wiek dziewiętnasty, wymienić 
należy świadectwa pamięci o kilku najbardziej znanych. 

W  Brunszwiku działa instytut nazwany imieniem Carla 
Pfleiderera. W Phillsburgu – laboratorium imienia Aleksego 
Stepanoffa, w Leningradzie instytut prof. Łomakina. W Polsce 
jedna z sal Politechniki Warszawskiej nosi imię Czesława Wito-
szyńskiego. Polskie wytwórnie pomp dowiodły pamięci swojej 
historii. Podczas uroczystości z okazji 100-lecia Warszawskiej 
Fabryki Pomp odsłonięto tablice z nazwiskami Stefana Twar-
dowskiego i Szczepana Łazarkiewicza. Grudziądzka firma, daw-
na Odlewnia i Emaliernia, zmieniała nazwę na Hydro-Vacuum 
i przyjęła znak H-V, aby dać wyraz pamięci o założycielach, 
którymi byli Joseph Herzweld i Carl Victorius. Historia WFP, 
H-V oraz POWEN znalazła się w bogatych wydawnictwach 
albumowych. Autorom tych dzieł – Wiesławowi Kańtochowi 
i Wojciechowi Grabowskiemu – należą się wyrazy uznania. 
Chciałoby się wymienić więcej przykładów. 

Rozwój techniki pompowej wyraża się i  dokumentuje 
publikacjami. Adam T. Troskolański, erudyta i purysta 

językowy, znany i ceniony przez językoznawców, autor wielu 
dzieł z dziedziny hydromechaniki, w książce „O Twórczości. 
Piśmiennictwo naukowo-techniczne", zalicza publikacje inży-
nierskie do kategorii twórczości, o ile spełniają pewne warunki 
w ciągłym procesie postępu. W polskiej literaturze ciekawe 
ślady przemyśleń, doświadczeń i porad o pompowaniu wody 
znajdują się już w XVII wieku. Jędrzej Solski, w dziele Architekt 
Polski, pisze o machinach ziemnych i wodnych. Z XVIII wieku 
pochodzi rozdział Machiny do podnoszenia wody dzieła F. 
Kucharzewskiego i W. Klugego pod tytułem Wykład hydrauliki.  

Współczesny katalog polskiej literatury z dziedziny pomp 
otwierają monografie już nieżyjących Szczepana Łazar-

kiewicza, Fryderyka Jankowskiego, Adama T. Troskolańskiego 
i Mieczysława Stępniewskiego. Jak daleko sięga nasza pamięć 
o tych dziełach? Pamiętamy, czy poddajemy się naturalnemu 
procesowi zaniku pamięci? Odpowiedź na te pytania znajduje 
się w spisach literatury zamieszczanych w naszych publi-

kacjach. Pamięć świadczy o kulturze autorów. Praktyka nie 
potwierdza stosowania dobrych standardów. 

Na początek dobre przykłady. Znów od mojego mentora. A. T. 
Troskolański trzy tomy Hydromechaniki dedykuje kolejno 

profesorom: Huberowi, Rauszerowi i Brożce (u tego ostatniego 
był asystentem we Lwowie). Nasuwa się refleksja – gdzie te 
czasy mistrzów i nauczycieli? W książkach „Pompy wirowe”, 
pisanych z Szczepanem Łazarkiewiczem, znajdują się spisy 
literatury, które do dziś powinny być wzorem do naśla-
dowania – na wstępie dzieła o charakterze historycznym, 
dzieła podstawowe, książki do nauki i praktyki oraz artykuły, 
a w kolejnych rozdziałach liczne źródła. Obaj autorzy, mający 
w swym dorobku liczne osiągnięcia i publikacje, wymieniają 
je raz lub dwa razy wśród licznej rzeszy autorów. To nie tylko 
skromność – to świadectwo szacunku dla dorobku innych 
i brak potrzeby podawania własnego, który przecież znalazł 
się w treści książki. 

Niestety, większość książek z dziedziny techniki pompowej, 
wydawanych w ostatnich latach, oraz publikacji w czasopi-

smach branżowych, nie najlepiej świadczy o pamięci i dobrych 
obyczajach autorów. Powszechną praktyką jest podawanie 
prac własnych, niekiedy w liczbie kilkunastu na kilkanaście po-
zycji literatury. Pomija się okazję do przypominania dorobku 
poprzedników, na przykład profesora Jankowskiego w książ-
kach z dziedziny pompowni wodociągowych. Zapomina się 
o przywoływaniu tych wcześniejszych, oryginalnych publikacji, 
na podstawie których omawia się specyficzne zagadnienia, 
przywłaszczając sobie tym samym pierwszeństwo i autorstwo 
odkrywania i  twórczego rozwijania problemów. W zamian 
wymienia się promotorów i recenzentów, a ponadto kolegów, 
licząc na wzajemność. 

Książek i artykułów nie pisze się bez motywacji. Publikowa-
nie w celu budowy listy dorobku liczonego ilościowo dla 

awansu w konkurencji, a tym bardziej dla gromadzenia punk-
tów w rankingach, od których zależy finansowanie placówek 
naukowych, powinno przejść do historii, jako hamujące ich 
faktyczny rozwój. Publikuje się z nadzieją na zainteresowanie 
i zapamiętanie przez czytelników. Taką motywację powinny 
wspierać redakcje czasopism. Oznacza to m.in. potrzebę 
pobudzenia, zwłaszcza grona współpracujących autorów 
i członków Rad Programowych, do dyskusji, krytycznych 
ocen i komentowania zamieszczanych artykułów. Tej sprawie 
pragnę poświęcić kolejną wypowiedź.

86   Pompy Pompownie   1/2022





Stacja najwyższej próby 
Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Pomp
to najnowocześniejsza stacja prób w Polsce.

www.powen.pl


